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Regulamin XIII Edycji Pucharu 
Kujawsko Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 

w kl.Optimist grupa B - 2016 
I.  Założenia  programowe imprez 

XII Edycja Pucharu Kujawsko –Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w klasie Optimist grupa B jest  

imprezą skierowaną do najmłodszej grupy żeglarzy, dla których starty w regatach pucharowych mają byd formą 

zdobywania doświadczeo do startów w regatach wyższej rangi.Głównym celem pucharu jest promowanie 

żeglarstwa oraz rozwój szkółek żeglarskich naszego regionu. Impreza ma charakter otwarty. 

II. Regulamin oraz zasady współzawodnictwa 
1.  XII Edycja Pucharu K-POZŻ w kl.Optimist grupa B składad się będzie z trzech regat, w których mogą    
     startowad  zawodnicy kl.Optimist. Organizatorzy mogą wprowadzad do poszczególnych regat   
     inne klasy lub grupy wiekowe , które nie są brane pod uwagę w klasyfikacji koocowej Pucharu. 
2. Obowiązuje wspólna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców. 
3. Regaty odbywad się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. 
4. Regaty objęte Pucharem muszą byd ujęte w Kalendarzu PSKO. 
5. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w grupach wiekowych do 13 i do 15 lat oraz   
    klubowa na zasadach : 
    - do klasyfikacji indywidualnej liczyd się będzie suma punktów uzyskanych przez zawodnika w       
      trzech regatach zgodnie z pkt.6 regulaminu, 
    - do klasyfikacji zespołowej / generalnej – koocowej / liczyd się będą punkty uzyskane przez dwóch    
       najlepszych  zawodników z poszczególnych kategoriach wiekowych  
6. Punkty do poszczególnych klasyfikacji pucharu wynikają z następującego wzoru : 
        PKT=100-(MC-1)x0,5  /PKT- uzyskane pkt , MC- miejsce uzyskane przez zawodnika, 0,5 – współczynnik/   
     Przy remisie w klasyfikacji generalnej indywidualnej i drużynowej decyduje leprze miejsce w ostatnich   
     regatach Pucharu. 
7. Regaty mają charakter otwarty jednak klasyfikacja Pucharu dotyczy zawodników K-POZŻ. 
 
III. Wpisowe oraz nagrody ustalają organizatorzy poszczególnych regat 
    - proponowane wpisowe do 50,- 
    - organizator regat ufundowanie puchary  w klasyfikacji indywidualnej w ramach  eliminacji                                                
      do Pucharu K-POZŻ w dwóch kategoriach wiekowych 13 i 15 lat 
 
IV. Kalendarz regat XII Pucharu K-POZŻ w klasie Optimist grupa B do lat 13 i do lat 15 
   - Puchar SAFAGE  14-15.05.2015.  Żnin 
   - XVI Puchar Łuczniczki  18-19.06.2015.  Pieczyska 
   - Regaty Świętego Wawrzyoca  13-14.08.2015.  Sępólno Kraj. 
 
V. Nagrody ufundowane przez K-POZŻ wręczane na Gali Żeglarskiej 
   - puchary i dyplomy w punktacji generalnej – indywidualnej w poszczególnych kategoriach   
     wiekowych do 13 i 15 lat /I-II-III miejsce/, 
   - puchary i dyplomy w punktacji generalnej – zespołowej / I-II-III miejsce /, 
   - medale za I-II-III miejsce w klasyfikacji  „Młode Talenty” w kl.Optimist do 9 i 10- 11 lat. 
 
 
 
Opracował   Kapitanat Sportowy K-POZŻ                           Zatwierdził Zarząd K-POZŻ  
 
 
……………………………………………………………….                            ……………………………………………………………………….. 
                    pieczątki i podpisy                                                                             pieczątki i pod 
 
 
 
 

    Bydgoszcz, dnia ……………    /2016. 



 
 
 
 
  



 


