Regulamin XVI Edycji Pucharu
Kujawsko Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w kl.Optimist grupa B – 2019 roku.

1.Założenia programowe imprezy
XVI Edycji Puchar Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w kl.Optimist
grupa B jest imprezą skierowaną do najmłodszej grupy żeglarzy, dla których start w regatach
pucharowych mają być formą zdobywania doświadczeń do startu w regatach wyższej rangi.
Głównym celem pucharu jest promowanie żeglarstwa oraz rozwój szkółek żeglarskich
naszego regionu. Impreza ma charakter otwarty.
2.Regulamin oraz zasady współzawodnictwa
- XVI Edycja Pucharu K-POZŻ w kl.Optimist grupa B do 13 lat składać się będzie z czterech
Regat / trzy najlepsze wyniki z danych regat będą zaliczane do punktacji indywidualnej jak i
zespołowej/.Organizatorzy mogą wprowadzać do poszczególnych regat inne klasy lub grupy
wiekowe , które nie są brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej Pucharu,
- obowiązuje wspólna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców,
- regaty odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi,
- regaty objęte Pucharem muszą być ujęte w Kalendarzu PSKO,
- prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w grupach wiekowych do 10 lat i 11-13 lat,
- prowadzona będzie klasyfikacja klubowa /zespołowa/ gdzie liczyć się będzie suma punktów
uzyskana przez dwóch najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych,
- punkty do poszczególnych klasyfikacji pucharu wynikają z następującego wzoru :
PKT = 100 - (MC -1) x 0,5
PKT – uzyskane punkty

MC – miejsce uzyskane przez zawodnika

0,5 – przelicznik dla danej imprezy
- przy remisie w klasyfikacji generalnej indywidualnej i drużynowej decyduje leprze miejsce
w ostatnich regatach jakie były zaliczane dla danego zawodnika.
3. Wpisowe oraz nagrody
- proponowane wpisowe 50,- K-POZŻ zapewnia puchary w klasyfikacji indywidualnej w grupach wiekowych.

4. Kalendarz regat objętych pucharem w 2019 roku
- Puchar SAFAGE

01-02.06.2019 MKŻ ŻNIN

- Puchar Łuczniczki

22-23.06.2019 KS Zjednoczeni Bydgoszcz

- Puchar Columba

13-14.07.2019 YC Morski Columbus Świecie

- Puchar Burmistrza

17-18.08.2019 MLKS Kraina Sępólno

5. Nagrody ufundowane przez K-POZŻ wręczane na Gali Żeglarskiej
- puchary i dyplomy w punktacji generalnej indywidualnej w poszczególnych kategoriach
wiekowych do 10 lat i w kategorii 11-13 lat / I-II-III miejsce /,
- puchary i dyplomy w punktacji zespołowej /I-II-III miejsce/.

Bydgoszcz, dnia 23.02.2019.

