REGULAMIN
PUCHARU ŻEGLARSKIEGO KALISKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 2021
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Puchar Żeglarski Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 2021 jest rankingiem rocznym
zawodników – sterników (załóg) i klubów żeglarskich, zrzeszonych w Kaliskim OZŻ.
Ranking indywidualny ustala się poprzez zsumowanie punktów zdobytych we wszystkich
regatach ujętych w kalendarzu Pucharu Żeglarskiego Kaliskiego OZŻ 2021 (zwanym dalej
PŻKOZŻ 2021)
Wszystkie regaty rozgrywane w ramach pucharu muszą być sędziowane przez minimum 2
licencjonowanych sędziów
Ranking zespołowy powstaje ze zsumowania punktów zdobytych przez wszystkich
zawodników poszczególnych klubów.
W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie zostali sklasyfikowani w
minimum 3 (trzech) regatach.
W każdych regatach PŻKOZŻ 2021 zawodnicy (załogi) otrzymują punkty do rankingu za zajęte
miejsca wg poniższych reguł:
1 miejsce – 100 punktów
2 miejsce – minus 1,
3 miejsce – minus 2 itd.
Regaty sportowo-rekreacyjne rozgrywane w ramach PŻKOZŻ 2021 organizowane przez
Kaliski OZŻ, kluby oraz inne podmioty działające w żeglarstwie na terenie Kaliskiego OZŻ są
regatami otwartymi.
Regaty PŻKOZŻ 2021 rozgrywane będą w klasach: Optimist, Optimist UKS, 420, Laser, Omega
Klasyczna.
Limit załóg w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na
trzy, z wyjątkiem klasy Optimist UKS.
Limit Klubów w poszczególnych klasach koniecznych do sklasyfikowania w Pucharze ustala się
na dwa.
W klasie Optimist wprowadza się ograniczenie wiekowe do 15 lat.
Do klasy OPTIMIST są zaliczani zawodnicy zaawansowani – tj. sklasyfikowani (startujący) w
PŻKOZŻ 2020 i wcześniej.
Do klasy OPTIMIST UKS zaliczani są zawodnicy początkujący tj. ci, którzy rozpoczęli treningi w
2019r.
W klasie OPTIMIST startują łodzie IODA 95 oraz treningowe (szkoleniowe, UKS).
W klasie OPTIMIST UKS startują łodzie treningowe (szkoleniowe, UKS) tj. bez certyfikatów
IODA 95 oraz bez uwzględniania szczegółów budowy (sztywnych komór, balonów
wypornościowych i innych).
W klasie OPTIMIST i OPTIMIST UKS nie wprowadza się ograniczeń na żagle.
Zawodnicy z klubów nie zrzeszonych w KOZŻ starują w klasie OPTIMIST.
Załogi jachtów oraz same jachty biorące udział w PŻKOZŻ 2021 mogą być zmieniane. W klasie
OMEGA po zakończeniu edycji PŻKOZŻ 2021 sternik jest zobowiązany do podania składu 2
osobowej załogi, a sternik klasy 420 do podania swojego załoganta.
Zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej PŻKOZŻ w klasie, zostanie sternik (załoga), który
zgromadzi największą ilość punktów uzyskanych w regatach ujętych w kalendarzu PŻKOZŻ.
Po zakończeniu regat sędzia główny zobowiązany jest do przesłania protokołu z regat w
terminie 14 dni do koordynatora na adres e-mail: karolczakt@gmail.com.
Jeżeli w rankingu końcowym PŻKOZŻ 2021 zaistnieje remis punktowy pomiędzy dwoma i
więcej jachtami, remis rozstrzyga się na podstawie PRŻ 2021 – 2024.
Organizator zawodów ujętych w kalendarzu regat PŻKOZŻ 2021 r. ma obowiązek
uzyskania licencji na organizację regat i ubezpieczenia OC imprezy.
Każdy uczestnik bierze udział w każdych zawodach na własną odpowiedzialność.
Każdy sternik (załoga) zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od
odpowiedzialności cywilnej (OC). Zaleca się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
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