Bydgoszcz 19.03.2019

Regulamin
PUCHAR KPOZŻ
JACHTÓW KABINOWYCH i KLASY OMEGA 2019

Celem regat PUCHAR KPOZŻ JACHTÓW KABINOWYCH i KLASY OMEGA
jest wyłonienie najlepszego sternika w danej klasie i najaktywniejszego Klubu w sezonie
2019.
Regaty mają charakter otwarty i będą w nim sklasyfikowani wszyscy zawodnicy startujący w
regatach.
Organizatorem Pucharu jest Kujawsko Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski w
Bydgoszczy oraz kluby:
1. Klub Żeglarski LOK POPIEL w Kruszwicy – Jezioro Gopło
2. Klub Żeglarski Wind w Koronowie – Zalew Koronowski
3. Klub Żeglarski „Kormoran” Janikowo – Jezioro Pakoskie
4. Bydgoski Klub Żeglarski – Zalew Kornowski

Termin i miejsce regat
Zalew Koronowski 17.08.2019 KŻ „Wind” Koronowo
Kol. Wiesław Garncarek 602-616-906
Jezioro Gopło 21-23.06.2019 KŻ „Popiel” LOK Kruszwica
kol. Andrzej Kornaszewski 601-419-014
Zalew Koronowski 06-07.07 2019 Bydgoski Klub Żeglarski
kol. Włodzimierz Palmowski 509-093-911
Jezioro Pakoskie 03.09 2019 KŻ „Kormoran” Janikowo

Zasady rywalizacji
Regaty rozgrywane będą w/g:
•Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF 2016-2020
•Instrukcji Żeglugi
•Postanowień zawartych w niniejszym regulaminie
Podział na klasy
Zasady podziału na klasy są ustalone z tabeli współczynników Vp dla jachtów
seryjnych/typowych lub obliczane wg. wzoru dla jachtów nietypowych wg.
Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych.

Formuła PZŻ 2009-2012
W sezonie 2019 będą klasyfikowane następujące klasy:
•Klasa T-1 o wartości współczynnika Vp do 4,30
•Klasa T-2 o wartości współczynnika Vp od 4,31 do 4,65
•Klasa T-3 o wartości współczynnika Vp od 4,66 do 5,10
•Klasa TR o wartości współczynnika Vp powyżej 5,10 (jachty kabinowe,
które nie zostały zakwalifikowane do klasy T-1, T-2, T-3)
•Klasa Omega (z załogą 3 lub 4 osobową) bez podziału na klasę SPORT i klasę STANDARD
z możliwością używania spinakera.
•Jachty kabinowe mogą stosować tylko ożaglowanie podstawowe
(używanie genakera i spinakera jest zakazane dla klas T 1, T 2, T 3, TR)
•W klasach kabinowych wymagana jest załoga minimum 2 osoby
•Zabrania się demontażu i wynoszenia z jachtu balastu, materacy,
pokryw bakist oraz elementów stałej zabudowy wnętrz.
W razie stwierdzenia zaistniałego faktu jacht zostaje zdyskwalifikowany z wyścigów.

Punktacja i ocena wyników:
1.punktacja regat przewiduje stosowanie stałej ilości punktów bez względu
na ilość startujących w danej klasie jachtów:
za miejsce
1 - 20 pkt
2 – 17
3 - 14
4 - 12
5 - 10
6-8

miejsce 7 - 6 pkt
8-5
9-4
10 - 3
11 - 2
12 - 1
13 i dalsze 1 pkt

2 .do końcowej punktacji indywidualnej zaliczone będą punkty zdobyte w trzech z czterech
regat z cyklu Pucharu KPOZŻ Jachtów Kabinowych i Omeg
3. do punktacji dla najaktywniejszego klubu zliczane będą punkty zdobyte przez wszystkich
sterników danego klubu startujących w regatach z cyklu Pucharu.
4. w razie remisu w klasyfikacji indywidualnej i generalnej decyduje lepsze miejsce w
ostatnich regatach
5 .regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu 3-ch wyścigów
6. nie ogranicza się górnej ilości wyścigów
7 .w klasie startować muszą minimum trzy jachty
8. w wynikach końcowych regat nie będą sklasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli
żadnego wyścigu, mimo że byli w wyścigu i wystartowali
9 .ustala się, że zamknięcie linii mety nastąpi 20 min. po przybyciu na metę
trzeciego jachtu danej klasy
Uwaga:
1. Punktację Pucharu prowadzi Józef Sarnecki ogłaszając wyniki na
na stronie internetowej KPOZŻ www.kpozzbyd.org.pl

2. Organizator regat składa do 31 maja 2019 roku w biurze KPOZŻ w formie
elektronicznej zawiadomienie o regatach.
3. Zawiadomienie o regatach zostaje umieszczone na stronie internetowej KPOZŻ
4. Sędzia Główny regat składa w biurze KPOZŻ 7 dni po regatach pełną
dokumentację sędziowską w formie elektronicznej lub papierowej.
6. Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski w Bydgoszczy pokrywa koszty
pucharu i dyplomu dla zwycięzców w poszczególnych klasach i klasyfikacji
generalnej które wręczone zostaną na uroczystej Gali Żeglarskiej
8 KPOZŻ wykona lub zakupi materiały promocyjne które organizator jest
zobowiązany wystawić podczas trwania regat .
7 Organizator zobowiązany jest do wykupienia licencji na przeprowadzenie regat
którą będzie można nabyć w biurze KPOZŻ
8 Organizatorzy zobowiązani są do umieszczenia logo KPOZŻ na wszelkich
informacjach dotyczących regat / zawiadomieniach, dyplomach ,pucharach /
Nie spełnienie w/w regulaminu spowoduje wykluczenie regat z Pucharu .
Regulamin zatwierdzono na zebraniu zarządu w dniu 19.03 2019
Organizator
Zarząd
Kujawsko Pomorski
Okręgowy Związek Żeglarski
w Bydgoszczy

