
REGULAMIN ŻEGLARSKI PUCHAR MIASTA POZNANIA 

 

Organizatorem Żeglarskiego Pucharu Miasta Poznania, zwanym dalej ŻPMP jest Wielkopolski 

Okręgowy Związek Żeglarski, zwany dalej WOZŻ. Organizatorami poszczególnych regat są Kluby 

zrzeszone w Polskim Związku Żeglarskim działające na zlecenie i w imieniu WOZŻ. 

 

1. CEL ŻPMP 

Wyłonienie Zdobywcy Pucharu ŻPMP w rocznej klasyfikacji indywidualnej oraz klubowej.  

 

2. ZDOBYWANIE PUNKTÓW ŻPMP 

2.1. Punkty w klasyfikacji ŻPMP zdobywa się poprzez start w regatach ujętych w kalendarzu WOZŻ 

na dany rok. 

2.2. Punkty przyznawane są tylko za start w klasach sportowych (XX), w których w danym roku WOZŻ 

organizuje rywalizacje w ramach ŻPMP. 

2.3. Klasyfikacja regat w danej klasie musi być prowadzona w kategorii open (dotyczy to zarówno 

płci jak i wieku Zawodników). 

2.4. W klasach jednoosobowych punkty zdobywają Zawodnicy z Klubów, które są zrzeszone w WOZŻ. 

2.5.  W klasach wieloosobowych punkty zdobywa Sternik, który musi być członkiem Klubu 

zrzeszonego w WOZŻ.  

2.6. Zawodnicy oraz sternicy z klubów niezrzeszonych w WOZŻ nie zdobywają punktów ŻPMP. 

2.7. Punkty naliczane są według wzoru;  mZwspp  1  gdzie: 

• p – punkty pucharowe zdobyte w regatach 

• z – liczba Zawodników (zrzeszonych i niezrzeszonych w WOZŻ) sklasyfikowanych w regatach w 

danej klasie 

• m – miejsce zajęte w regatach. 

• wsp - współczynnik według tabeli. 

 

Klasy Mistrzostwa Województwa 
Wielkopolskiego 

REGATY 

Optimist W=1,2  W=1,0  

Pozostałe klasy (xx) W=3,6  W=3,0  

 

3. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA SEZONU 

 
3.1. Klasyfikacja indywidualna sezonu prowadzona będzie w klasach, w których w trakcie sezonu 

przeprowadzono minimum dwoje regat klasy umożliwiające naliczenie punktów ŻPMP. 
3.2. Końcowy wynik zawodnika (załogi) jest sumą czterech najlepszych wyników punktowych ŻPMP 

uzyskanych w sezonie w startach w jednej klasie, w tym MWW.  
3.3. Zdobywcą Pucharu zostaje zawodnik (załoga), która w danym sezonie Żeglarskim zgromadzi 

największą liczbę punktów ŻPMP przyznawanych w indywidualnej punktacji końcowej 
zawodnika (załogi). 

 
 
 
 



4. KLASYFIKACJA KLUBOWA SEZONU 

4.1. Wynik klubu w klasyfikacji klubowej oblicza się poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w 

klasyfikacji indywidualnej sezonu ( 4 imprezy) przez Zawodników z danego klubu. W przypadku 

załóg wieloosobowych punkty zdobywa Sternik dla klubu, którego jest członkiem. 

4.2. Zdobywcą Pucharu zostaje Klub, którego Zawodnicy (Załogi) w danym sezonie Żeglarskim, 

zgromadzili największą liczbę punktów w klasyfikacji klubowej. 

 

5. PUCHARY ORAZ NAGRODY W KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ ORAZ KLUBOWEJ SEZONU 

5.1. Puchary przyznaje się gdy w klasyfikacji indywidualnej sezonu danej klasy co najmniej 5 
zawodników (załóg) uzyskało więcej niż zero punktów. 

5.2. W klasach OPP, ILCA 4, ILCA 6, BIC Techno, Europa, przewiduje się kategorie z podziałem na 
wiek i płeć. Kategorie wyciągnięte są z klasyfikacji indywidualnej sezonu danej klasy.   

OPP:  

• 1-3 miejsce, chłopcy U10(do 9 lat), dziewczęta U10(do 9 lat).  

• 1-3 miejsce, chłopcy U13(do 12 lat) dziewczęta U13(do 12 lat) . 

• 1-6 miejsce, Open . 

ILCA 4:  

• 1-3 miejsce, chłopcy U15(do 14 lat), dziewczęta U15 (do 14 lat). 

• 1-3 miejsce, chłopcy do U18 (do 17 lat). 

• 1-3 miejsce, dziewczęta bez ograniczeń . 

ILCA 6: 

• 1-3 open. 

• 1-3 kobiet. 

BIC Techno: 

• 1-3miejsce, chłopcy U13 (do 12 lat), dziewczęta U13 (do 12 lat).  

• 1-3miejsce, chłopcy U17 (do 16 lat) dziewczęta U17 (do 16 lat). 

EUROPA 

• 1-3 open. 

• 1-3 miejsca, chłopcy U18 (do 17 lat), dziewczęta U18 (do 17 lat). 

 

 

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE 

6.1. Zarząd WOZŻ zastrzega sobie prawo uzupełnienia i zmieniania niniejszego Regulaminu.  

6.2. Wszystkie uzupełnienia i zmiany będę publikowane w postaci komunikatu na stronie 

internetowej WOZŻ  

6.3. Decyzje końcowe w kwestiach spornych podejmuje Zarząd WOZŻ 

 

 

 

Poznań. 19.03.2022 


