Regulamin Pucharów K-POZŻ
w klasie OPTIMIST – 2020.
I. Założenia programowe imprezy
Puchary Kujawsko – Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w klasie Optimist są imprezami skierowanymi
do najmłodszej grupy żeglarzy, dla których starty w regatach pucharowych mają być formą zdobywania
doświadczeń do startów w regatach wyższej rangi. Głównym celem pucharu jest promowanie żeglarstwa oraz
rozwój szkółek żeglarskich naszego regionu. Imprezy ma charakter otwarty.
Prowadzony jest ranking :
- w Pucharze K-POZŻ w klasie Optimist do 13 lat w grupie B. Obowiązują podział na grupy wiekowe do 10 lat
i grupę 11 – 13 lat,
- w Pucharze Prezesa K-POZŻ w klasie Optimist grupa A i B.
II. Regulamin oraz zasady współzawodnictwa
PUCHAR K-POZŻ GRUPA B DO 13 LAT
1.Puchar K-POZŻ w klasie Optimist grupa B do 13 lat - składać się będzie z 3 regat, gdzie do rankingu będą
zaliczane dwa najlepsze wyniki uzyskane przez zawodnika.
2. Obowiązuje wspólna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
3. Regaty odbywać się będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, Regulaminem PSKO, instrukcją
żeglugi, zawiadomieniem o regatach i niniejszym regulaminem.
4. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w grupach wiekowych.
5. Klasyfikacja drużynowa /klubowa/ będzie liczona na podstawie zsumowania punktów dwóch najlepszych
zawodników z każdej kategorii wiekowej, na podstawie prowadzonego indywidualnego rankingu.
6. Punktacja:
- punkty do poszczególnych klasyfikacji pucharu wynikają z następującego wzoru: PKT= WS (LS+1-MC)
LS – liczba startujących zawodników w danych regatach
MC - miejsce w danych regatach
WS – współczynnik do danych regat
- nie klasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie wystartowali do żadnego biegu,
- w razie remisu w klasyfikacji generalnej decyduje lepsze miejsce w ostatnich regatach punktowanych do Pucharu.
7. Puchar ma charakter otwarty, jednak w klasyfikacji indywidualnej i generalnej klasyfikowani będą tylko zawodnicy
K-POZŻ.
8. Regaty zaliczane do Pucharu K-POZŻ grupa B do 13 lat
- Puchar Safiege w Żninie
współczynnik 1,0
- Puchar Starosty „Biały Żagiel”w Sępólnie
współczynnik 1,0
- Puchar Columba Deczno
współczynnik 1,0
9. Regaty zaliczane do Pucharu K-POZŻ grupa B do 13 lat muszą być wprowadzone do kalendarza PSKO.

PUCHAR PREZESA K-POZŻ W KLASIE OPTIMIST
1.Puchar Prezesa K-POZŻ w klasie Optimist grupa A i B - składać się będzie z uzyskanych punktów
w rankingu Pucharu K-POZŻ grupy B do 13 lat oraz z punktów uzyskanych w rankingu Mistrzostw
Woj. .Kujawsko-Pomorskiego i Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do lat 13.
2. Obowiązuje wspólna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
3. Regaty odbywać się będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, Regulaminem PSKO, instrukcją
żeglugi, zawiadomieniem o regatach i niniejszym regulaminem.
4. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa.

5. Klasyfikacja drużynowa /klubowa/ będzie liczona na podstawie zsumowania punktów czterech najlepszych
zawodników na podstawie prowadzonego indywidualnego rankingu.

6. Punktacja:
- punkty do poszczególnych klasyfikacji pucharu wynikają z następującego wzoru: PKT= WS(LS+1-MC)
LS – liczba startujących zawodników w danych regatach
MC - miejsce w danych regatach
WS – współczynnik do danych regat
- nie klasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego biegu w danych regatach,
- w razie remisu w klasyfikacji generalnej decyduje lepsze miejsce w ostatnich regatach punktowanych do Pucharu.
7. Puchar ma charakter otwarty, jednak w klasyfikacji indywidualnej i generalnej klasyfikowani będą tylko zawodnicy
K-POZŻ.
6. Regaty zaliczane do Pucharu Prezesa K-POZŻ w klasie Optimist
- Mistrzostwa Woj.Kujawsko Pomorskiego
współczynnik 1,5
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
współczynnik 2,0
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
współczynnik 3,0
III. Nagrody :
- w poszczególnych regatach w ramach Pucharu K-POZŻ w grupie B do 13 lat, zawodnicy otrzymują
Puchary w każdej kategorii wiekowej,
- puchary zakupuje K-POZŻ
- w generalnej punktacji indywidualnej i drużynowej w poszczególnych Pucharach - Puchary i dyplomy zostaną
wręczone na Gali Żeglarskiej organizowanej przez K-POZŻ,
- puchary i dyplomy zakupuje K-POZŻ.
IV. Nagradzanie zawodników na Gali Żeglarskiej K-POZŻ
- w trakcie Gali Żeglarskiej K-POZŻ można wyróżnić zawodników i kluby w ramach znaczących osiągnięć sportowych
w danym sezonie,
- decyzja o wyróżnieniu należy do Zarząd K-POŻŻ lub Kapitanat Sportowy K-POZŻ
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Regulamin przyjęto na Kapitanacie Sportowym
K-POZŻ w dniu 06.11.2019.

