
REGULAMIN IMPREZ NA 2015 ROK

I. KLASY , GRUPY WIEKOWE , JACHTY
1. Na podstawie punktów startowych tytuły i medale będą przyznawane w dwóch
grupach wiekowych:

 Junior – do lat 18 (roku kalendarzowego)*
 Senior – od lat 19*

2. Dodatkowo będą wyróżniani dyplomami i nagrodami młodzicy do lat 14 włącznie oraz 
seniorzy od 60 roku życia.
3. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne licencje.
Jacht zgłoszony do regat musi posiadać świadectwo pomiarowe zgodne z wzorem
zamieszczonym w „Przepisach NAVIGA".
Każde świadectwo pomiarowe musi być sygnowane przez uprawnionego
mierniczego.
II. ORGANIZACJA l SYSTEM ROZGRYWEK
1. Warunkiem udziału w regatach jest terminowe przesłanie na adres organizatora
wypełnionego druku „ Zgłoszenie do regat ..." lub wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie internetowej www.f5radiojachting.pl w terminie
wyznaczonym przez organizatora regat.
 Klub może wysłać zgłoszenie zbiorcze, które musi jednak zawierać wszystkie
 dane wymagane w „ Zgłoszeniu do regat...".
2. Organizator (realizator) regat ujętych w kalendarzu imprez jest zobowiązany
wysłać co najmniej na 4 tygodnie przed terminem imprezy informator o zawodach do
Komandora sekcji w celu umieszczenia na stronie internetowej
www.f5radiojachting.pl oraz wszystkich klubów (indywidualnych członków w
szczególnych przypadkach). Informator winien zawierać; nazwę i termin regat z
uwzględnieniem programu godzinowego rozgrywania poszczególnych klas, oferty
zakwaterowania i wyżywienia wraz z cenami, rodzaje wyróżniania laureatów,
wskazówki dotyczące dojazdu mapka) itp.
Najpóźniej w przeciągu 10 dni od zakończenia regat organizator (realizator) jest
zobowiązany wysłać komunikat z kompletem wyników do:

 Komandora sekcji i vice Komandorów, oraz admin. Strony internetowej
 ZG LOK (wyniki, sprawozdanie i komunikat końcowy)

3. Wszystkie regaty krajowe, ujęte w oficjalnym kalendarzu imprez Sekcji są zaliczane do 
rankingu. Regaty rozgrywane po mistrzostwach są  zaliczane do rankingu na następny sezon 
regatowy.
Terminy regat nie mogą się pokrywać.
4. Jeżeli podczas mistrzostw Polski jury zostanie zmuszone do przerwania regat
z przyczyn obiektywnych (zanieczyszczenie akwenu, brak wiatru itp.) a liczba
rozegranych kolejek wyścigów (minimum 5) nie pozwala je uznać za odbyte, tytułów
mistrzowskich i medali nie przyznaje się .

5. We wszystkich rozgrywanych regatach obowiązują aktualne przepisy NAVIGA.
Zmiany w instrukcji żeglugi oraz system rozgrywek określa organizator po
uzgodnieniu z zarządem sekcji. Zalecamy prowadzenie regat systemem zgodnym z
instrukcją żeglugi podaną na dany rok (z uwzględnieniem instrukcji żeglugi obowiązującej na 
ostatnich Mistrzostwach Świata).
6. Jury decyduje przed jak i w trakcie regat o wszystkich odstępstwach od instrukcji
żeglugi.
7. Organizator ma prawo wprowadzić opłatę protestową i ustala jej wysokość,
dotyczy to także wniosku o zadośćuczynienie.
8. Prawo do czasu na usunięcie awarii (czas na usunięcie awarii – 5min) przysługuje
jachtowi uszkodzonemu w czasie startu (czasu przygotowawczego i minuty
startowej). Podlega to ocenie i decyzji sędziego startowego. Po zgłoszeniu
usunięcia awarii lub po upływie 5 min. zostaje wznowiony czas startowy. (czas
na naprawę awarii jest przedłużeniem czasu przygotowawczego po którym
następuje min. startowa)
9.Wszystkie imprezy mają charakter otwarty.
10.  Zawodnicy zagraniczni są klasyfikowani zgodnie z uzyskanymi punktami startowymi i
wyróżniani dyplomami i nagrodami, natomiast są pomijani w punktacji rankingowej i
nie przyznaniem tytułów i medali w Mistrzostwach Polski.

III. CAŁOROCZNY RANKING
1. Po ostatnich regatach sezonu zostaną sporządzone listy rankingowe we wszystkich
klasach i grupach wiekowych. O pozycji zawodnika będzie decydować suma punktów
rankingowych z wszystkich rozegranych regat (ujętych w kalendarzu imprez). Zalecamy 
przyznanie dla najlepszych zawodników(junior, senior) Pucharu Polski.
2. Ranking zostanie przeprowadzony również dla klubów, kół, grup ...
O pozycji zespołu będzie decydować suma punktów rankingowych uzyskanych przez
wszystkich jego zawodników ( wszystkich klas łącznie ). Najlepszy zespół zdobędzie
Zespołowy Puchar Polski za 2015r.
 3. Punkty rankingowe oblicza się w klasyfikacji generalnej regat (tzn. bez podziału
 na grupy wiekowe) wg. następującej formuły :
 punkty rankingowe = (liczba startujących + 1) – lokata x x
 liczba startujących zaokrąglane do pełnych jedności. X wynosi:
 600 - przy 3-15 startujących
 800 - przy 16-25 startujących
 1000 - powyżej 25 startujących
 Jak wyżej plus 200 - w mistrzostwach Polski oraz w mistrzostwach świata.



IV. OPŁATY STARTOWE l KOSZTY UDZIAŁU
1. We wszystkich regatach zawodnicy startują na koszt własny (klubu).
2. Wysokość opłat określi CKM na rok 2015 (np. wysokości od 10zł – 50zł, ustala
organizator)– ale wysokość opłaty startowej musi być podana w informatorze regat
(zalecana możliwie najniższa)
V. KADRA NARODOWA
Po zakończeniu sezonu zostanie powołana kadra narodowa na 2016r. w liczbie 6
seniorów i 6 juniorów wg . następujących kryteriów :

 pozycji w aktualnym rankingu (5 najlepszych wyników – zwycięzca automatycznie)
 wyników uzyskiwanych w regatach międzynarodowych i mistrzostwach

polski
 sugestii trenera kadry

W szczególnych warunkach może być powoływana kadra dwuetapowo
- szeroka kadra
- po regatach eliminacyjnych kadra w składzie określona w niniejszym
regulaminie.
*Tabela grup wiekowych w danym roku rozgrywek.
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