Regulamin
Pucharu

Zalewu

Wiślanego

Jachtklub Elbląg dążąc do integracji środowiska żeglarskiego oraz w celu
promocji żeglarstwa, jako dyscypliny wszechstronnie kształtującej pozytywne wartości
etyczne oraz bez względu na wiek dostępną formę aktywności fizycznej, postanowił
przydać

atrakcyjności

zmaganiom

żeglarzy

biorącym

udział

w

regatach

przeprowadzanych corocznie na wodach Zalewu Wiślanego. W regatach tych biorą
udział żeglarze uprawiający zwykle żeglarstwo rekreacyjne, a podejmując trudy
rywalizacji sportowej czynią to dla własnej satysfakcji, której poziom określa końcowa
lokata. Doświadczenie wskazuje, że nie bez znaczenia dla odnoszonej satysfakcji jest
możliwość utrzymywania kontaktu i wymiana doświadczeń w środowisku o podobnych
zainteresowaniach, a także poziom organizacyjny regat i zawartość programu
towarzyszącego zmaganiom.
Jachtklub Elbląg poprzez organizację Pucharu Zalewu Wiślanego zamierza
promować etyczne postawy i dobrą jakość, starając się eliminować z żeglarskiego życia
to wszystko, co przyczynia się do zubożenia walorów żeglarstwa i negatywnie
oddziaływuje na kontynuowanie tradycji żeglarskiej.

I

Kalendarz regat Pucharu Zalewu Wiślanego.

1. Jachtklub Elbląg corocznie tworzy Kalendarz regat Pucharu Zalewu Wiślanego
(PZW) zamieszczając w nim regaty organizowane na wodach Zalewu Wiślanego
i Zalewu Kaliningradzkiego.
2. Organizatorzy regat mogą występować do Jachtklubu Elbląg o przyjęcie regat do
Kalendarza regat PZW.
3. O przyjęciu regat do Kalendarza regat PZW decyduje Jachtklub Elbląg.
4. Liczba regat Kalendarza regat PZW jest ograniczona do ośmiu.
5. Klasyfikacji regat wchodzących do Kalendarza regat PZW dokonuje Jachtklub
Elbląg na podstawie danych zgłoszonych przez organizatora regat oceniając ich
wartość promocyjną, organizacyjną, doświadczenie organizatora, cykliczność
regat, a także bacząc na organizację regat w ubiegłych sezonach przez tego
samego organizatora.
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6. Oficjalne ogłoszenie Kalendarza regat PZW następuje najpóźniej w dniu
15 marca każdego roku kalendarzowego poprzez opublikowanie go na stronie
internetowej Jachtklubu Elbląg.
7. Jachtklub Elbląg nadzoruje przebieg realizacji PZW.
8. Jachtklub Elbląg informuje o wynikach klasyfikacji końcowej PZW oraz na
bieżąco prowadzi i publikuje ranking PZW na swojej stronie internetowej.
9. Za Sezon uważa się regaty objęte jednym Kalendarzem regat z zastrzeżeniem
pkt. 4 niniejszego rozdziału.

II

Klasyfikacja Pucharu Zalewu Wiślanego

1. Jachtklub Elbląg prowadzi roczną oraz wieloletnią klasyfikację regat i jachtów.
2. Jeżeli liczba rozegranych regat będzie mniejsza niż 5, PZW zostanie uznany za
nierozegrany.
3. Wyniki regat PZW weryfikowane będą przez Jachtklub Elbląg na podstawie
danych przekazanych przez Organizatora regat z zastosowaniem współczynnika
wyrównawczego ustalonego wg formuły pomiarowej KWR.
4. Organizatorzy zobowiązani są przekazać Jachtklubowi Elbląg następujące
parametry:
a) listę sklasyfikowanych jachtów,
b) czas bezwzględny przebycia trasy każdego wyścigu regat przez każdy
jacht biorący udział w regatach,
c) listę

jachtów

sklasyfikowanych

wraz

z

przeliczeniem

wyników

dokonanym za pomocą współczynnika KWR,
d) długość trasy każdego wyścigu.
Powyższe dane organizator dostarczy w możliwie najkrótszym terminie po
zakończeniu regat i przed kolejnymi regatami wynikającymi z Kalendarza regat.
5. Klasyfikowane w PZW będą wyłącznie jachty posiadające aktualne świadectwo
pomiarowe KWR.
6. Wykaz jachtów posiadających aktualne świadectwo pomiarowe KWR ogłaszany
jest przez Jachtklub Elbląg na stronie www.jachtklub.elblag.pl
7. Rodzaj stosowanych w regatach kalendarza PZW formuł pomiarowych jachtów
jest dowolny z zastrzeżeniem pkt 5 powyżej.
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III

Punktacja stosowana w Pucharze Zalewu Wiślanego

1. Klasyfikacja PZW prowadzona jest dla Sterników biorących udział w regatach.
2. Każdy Sternik biorący udział w regatach PZW i prowadzący jacht spełniający
warunki wymienione w rozdziale II pkt 5 otrzyma za udział w poszczególnych
regatach PZW ilość punktów równą liczbie startujących jachtów w danej grupie
startowej, plus jeden punkt, minus liczba odpowiadająca zajętemu miejscu
przez dany jacht.
3. Za zajęcie pierwszego miejsca przyznaje się premię w wysokości 0,25 pkt.
4. Do ustalenia punktacji wymienionej w ust. 1 niniejszego rozdziału stosowany
będzie system „małych punktów”.
5. Do klasyfikacji końcowej, rocznej PZW przyjmowana będzie suma punktów
zdobytych przez Sternika liczona z pięciu najkorzystniejszych dla niego wyników
uzyskanych w regatach w danym Sezonie.
6. W przypadku równej ilości punktów zdobytych w danym sezonie o klasyfikacji
końcowej decyduje:
a) większa ilość zajętych pierwszych miejsc uzyskanych w regatach
w danym Sezonie - a gdy nadal liczba punktów będzie równa,
b) większa ilość lepszych miejsc uzyskanych w regatach w danym Sezonie a gdy nadal liczba punktów będzie równa,
c) wynik losowania pomiędzy Sternikami, których liczba punktów jest
równa - losowanie przeprowadza Jachtklub Elbląg.
6. Zwycięzcą klasyfikacji pozostaje Sternik, który zgromadzi największą liczbę
punktów w danym Sezonie.

IV

Wyniki Pucharu Zalewu Wiślanego

1. Wyniki PZW będą ogłaszane w terminach:
a) klasyfikacja aktualna przed terminem następnych regat kalendarza PZW,
b) klasyfikacja końcowa, roczna 30 dni od daty zakończenia ostatnich
w Sezonie regat zawartych w Kalendarzu regat PZW.
2. Aktualne wyniki PZW wraz z informacją o uczestnikach oraz komentarzem będą
publikowane na stronie www.jachtklub.elblag.pl i rozsyłane do mediów.
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3. Ogłoszenie oficjalnych wyników PZW połączone z wręczeniem pucharów za trzy
pierwsze miejsca odbędzie się jesienią po zakończeniu Sezonu Żeglarskiego.

V

Kary

1. Regaty, których organizator nie dopełni obowiązku wynikającego z

postanowień

rozdziału II pkt 4 mogą zostać nie ujęte w klasyfikacji końcowej PZW i dodatkowo
nie przyjęte do Kalendarza regat PZW w roku następnym.
2. Z uwagi na występowanie zjawiska nie przestrzegania przez uczestników regat
zasad rywalizacji określanych „fair play”, Jachtklub Elbląg zastrzega sobie prawo
pominięcia w klasyfikacji końcowej, rocznej PZW jachtów, których Sternicy lub
załogi dopuściły się następujących wykroczeń przeciwko podstawowym zasadom
etyki i etykiety żeglarskiej:
a) nadużycie alkoholu, lub innych środków działających podobnie,
b) nagminne, publicznie objawiane zachowanie oceniane, jako negatywnie
przekraczające powszechnie przyjęte normy,
c) używanie w regatach środków napędowych innych niż dozwolone
ożaglowanie,
d) omijanie znaków kursowych trasy w sposób świadomy, mający na celu
skrócenie trasy wytyczonej do przebycia.
3. Decyzję o nałożeniu kar wymienionych w niniejszym rozdziale podejmować będzie
Jachtklub Elbląg na podstawie obserwacji osób wchodzących w skład jego
organów, lub po otrzymaniu udokumentowanych wniosków.

VI

Postanowienia organizacyjne

1. W przypadku decyzji organizatora o podziale na grupy jachtów biorących udział
w regatach, organizator zapewni w miarę możliwości równa liczbę jachtów
w poszczególnych grupach startowych.
2. Niniejszy Regulamin, Kalendarz regat PZW, opis formuły KWR i inne aktualne
informacje zamieszczane będą na stronie internetowej Jachtklubu Elbląg
www.jachtklub.elblag.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2012r.

Elbląg, dnia 01.03.2012r.
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