ELBLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Regulamin Pucharu Zalewu Wiślanego
Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski dążąc do integracji środowiska żeglarskiego, oraz osiągnięcia
efektów promujących żeglarstwo, jako dyscypliny wszechstronnie kształtującej pozytywne wartości
etyczne bez względu na wiek i dostępną formę aktywności fizycznej, postanowił dla podniesienia
atrakcyjności rywalizacji żeglarzy biorących udział w zmaganiach na wodach Zalewu Wiślanego,
wprowadzić pod nazwą „Puchar Zalewu Wiślanego” klasyfikację wyróżniającą sterników (skiperów).
Rozumiejąc wpływ rywalizacji na poziom osobistej satysfakcji odczuwanej przez żeglarzy uprawiających
zwykłe żeglarstwo rekreacyjne autorzy niniejszych zasad i klasyfikacji mają zamiar wpływać na
tworzenie warunków sprzyjających integracji środowiska żeglarskiego, utrzymywaniu osobistych
kontaktów i wymianie doświadczeń z organizacji regat.
Sprzyjać spełnieniu powyższych warunków ma odpowiednio wysoki poziom organizacyjny regat, oraz
zawartość programu towarzyszącego zmaganiom na wodzie. Organizatorzy „Pucharu Zalewu
Wiślanego” zamierzają promować etyczne postawy i wysoką jakość, oraz wpływać na eliminowanie
z żeglarskiego życia postaw przyczyniających się do zubożenia walorów żeglarstwa i negatywnie
oddziaływujących na kultywowanie tradycji żeglarskiej.

I. Organizacja Pucharu Zalewu Wiślanego
1. Klasyfikacją Pucharu Zalewu Wiślanego (PZW) kieruje w oparciu o Kalendarz Regat Zalewu
Wiślanego w imieniu Zarządu OZŻ Kapitanat (Kpt.) ds. Sportowych
2. W skład Kpt. ds. Sportowych EOZŻ wchodzą delegowani żeglarze przez kluby zrzeszone w EOZŻ.
3. Kpt. ds. Sportowych EOZŻ nadzoruje przebieg realizacji PZW i ogłasza wyniki klasyfikacji.
4. Wszystkie oficjalne dokumenty będą ogłaszane na stronie internetowej EOŻŻ pod adresem
http://www.eozz-elblag.pl
5. Kontakt z Kpt. ds. Sportowych EOZŻ można uzyskać telefonicznie pod nr: +48 504 067 767 lub na
adres e-mail: eozz.elblag@onet.pl
II. Kalendarz REGAT EOŻŻ Pucharu Zalewu Wiślanego
1. Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski 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 EOZŻ o przyjęcie regat do Kalendarza Regat PZW.
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3. Kalendarz Regat Pucharu Zalewu Wiślanego przygotowuje Kpt.ds Sportowych EOZŻ na każdy sezon
na podstawie kalendarzy regat na rok przyszły (dostarczonych przez kluby organizujące regaty na
wodach Zalewu Wiślanego w terminie do 30-ego października danego roku) i jest zatwierdzany
przez Zarząd EOZŻ.
4. Liczba regat w Kalendarzu Regat PZW jest ograniczona do ośmiu.
5. Oficjalne ogłoszenie Kalendarza regat PZW następuje najpóźniej w dniu 20-ego marca każdego roku
kalendarzowego poprzez opublikowanie go na stronie internetowej EOZŻ.

III. Wymagania organizacyjne
1. W regatach mogą brać udział jachty posiadające ważne świadectwa pomiarowe KWR.
2. Klasyfikacją PZW objęte będą regaty (umieszczone w Kalendarzu Regat PZW), których organizatorzy
spełnią następujące wymagania:
a. ogłoszą w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą rozegrania regat tekst zawiadomienia
o Regatach
b. w zawiadomieniach o regatach podadzą informację, że regaty rozgrywane są zgodnie
z Regulaminem PZW
c. ogłoszą wyniki i w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zakończenia regat przekażą na
adres biura EOZŻ sprawozdanie z regat, zawierające następujące dane:
 listę sklasyfikowanych jachtów wraz z nazwiskami kapitanów,
 grupę, w której jacht został sklasyfikowany,
 czas bezwzględnego przebycia trasy każdego wyścigu (czas podany z dokładnością do
sekundy),
 akwen lub trasę regat poszczególnych grup jachtów.
d. umieszczą w zawiadomieniu o regatach informację, że w każdej grupie rozgrywanych zawodów
trzy pierwsze jachty mogą być poddane pomiarom kontrolnym zgodnie z przepisami KWR.
3. Klasyfikowane w PZW będą wyłącznie jachty kabinowe balastowe, balastowo-mieczowe,
posiadające aktualne świadectwo pomiarowe KWR, ubezpieczenie OC jachtu i NNW załogi.
4. Organizator regat ilość startujących jachtów może podzielić na grupy kierując się wartościami
współczynników KWR, umieszczając podział na tablicy ogłoszeń na minimum godz. przed startem
do regat.
5. W przypadku decyzji organizatora o podziale na grupy jachtów biorących udział w regatach,
organizator zapewni w miarę możliwości równą liczbę jachtów w poszczególnych grupach
startowych.
6. Ilość grup w wyścigu pozostaje w decyzji organizatora regat.
7. Ilość jachtów startujących w grupie nie może być mniejsza niż 5.
8. Prowadzący jacht w regatach winień posiadać uprawnienia do prowadzenia jachtu zgodnie
z kwalifikacjami określonymi przez PZŻ (adekwatne do długości całkowitej jachtu i akwenu)
9. Wykaz jachtów posiadających aktualne świadectwo pomiarowe KWR oraz opis formuły dostępne
są na stronie http://kwr-swiadectwa.pl/
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IV. Klasyfikacja Pucharu Zalewu Wiślanego
1. EOZŻ nadzoruje przebieg realizacji PZW.
2. Do klasyfikacji PZW zaliczone zostaną punkty zdobyte w pięciu regatach ujętych w Kalendarzu Regat
PZW i spełniających warunki rozdz. IV.
3. Zwycięzcą klasyfikacji zostanie sternik, który zdobędzie największą liczbę punktów.
V. Punktacja stosowana w Pucharze Zalewu Wiślanego
1. Klasyfikacja PZW prowadzona jest dla Sterników prowadzących jacht biorący udział
w regatach.
2. Każdy Sternik prowadzący jacht biorący udział w regatach zaliczanych do PZW, spełniający warunki
wymienione w rozdziale IV. pkt 1 otrzyma za udział w poszczególnych regatach ilość punktów równą
liczbie startujących jachtów plus jeden punkt, minus punkty odpowiadające zajętemu miejscu przez
dany jacht.
3. Za zajęcie pierwszego miejsca przyznaje się premię w wysokości 0,25 pkt.
4. Za Sezon uważa się regaty objęte jednym Kalendarzem regat.
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. Zwycięzca klasyfikacji pozostaje sternik, który zgromadzi największą liczbę punktów w danym
Sezonie.
7. 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 Przewodniczący Kpt. Sportowego EOZŻ
VI. 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 będą publikowane na stronie internetowej
EOŻŻ i rozsyłane do mediów.
3. Ogłoszenie oficjalnych wyników PZW połączone z wręczeniem pucharów za trzy pierwsze miejsca
odbędzie się jesienią po zakończeniu Sezonu Żeglarskiego.
VII. Kary
1. Regaty, których organizator nie dopełni obowiązku wynikającego z postanowień rozdziału III mogą
zostać nie ujęte w klasyfikacji końcowej PZW i dodatkowo nie przyjęte do Kalendarza regat PZW w roku
następnym.
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2. Z uwagi na występowanie zjawiska nie przestrzegania przez uczestników regat zasad rywalizacji
określanych „fair play”, EOZŻ 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. Decyzje o nałożeniu kar wymienionych w niniejszym rozdziale podejmować będzie EOZŻ na
podstawie obserwacji osób wchodzących w skład jego organów, lub po otrzymaniu
udokumentowanych wniosków.
VIII. Postanowienia organizacyjne
1. Niniejszy Regulamin, Kalendarz regat PZW, opis formuły KWR i inne aktualne informacje
zamieszczane będą na stronie internetowej EOZŻ.
2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Kapitanat (Kpt.) ds.
Sportowych w porozumieniu z EOZŻ
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2015r.

Zatwierdzam:
Za Zarząd:

Prezes EOZŻ Henryk Wronkowski

Kapitanat ds. Sportowych

Elbląg dn. 25.03.2015r.
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