
REGULAMIN ORAZ ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W ROKU 2011 

 

I. Zasady awansu do grupy A 

 

1. W roku 2011 do gr. A zostaną zakwalifikowani następujący zawodnicy: 

a) Startujący w gr. A w sezonie 2010,  

b) Wszyscy zawodnicy gr. B urodzeni w 1998 r. [ obowiązkowo], 

c) Zawodnicy startujący w sezonie 2010 w gr. B, którzy w końcowym rankingu tej 

grupy zajęli miejsca do 70, 

d) Zawodnicy urodzeni w roku 2000 lub później, objęci awansem do gr. A wg wyżej 

określonych zasad, mogą zrezygnować ze startu w gr. A na pisemny wniosek 

złożony do sekretarza NSKO w terminie do 31.10.2010, 

2. W roku 2012 do gr. A zostaną zakwalifikowani następujący zawodnicy: 

a) Startujący w gr. A w sezonie 2011, 

b) Wszyscy zawodnicy gr. B urodzeni w 1999 r, 

3. Zawodnik grupy B może wystartować w dowolnych regatach grupy A. 

4. Zawodnik grupy B, który wystartuje w jakichkolwiek zawodach gr. A, NIE MOŻE 

POWRÓCIĆ DO GR. B 

a) Zapis ten, nie dotyczy  udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach  NSKO,  które 

są otwarte dla grupy A i B, bez konsekwencji przejścia tych ostatnich do grupy A i 

możliwości dalszych startów w grupie B.  

 

II. Zasady eliminacji do reprezentacji na MŚ i ME 2011. 

 

5.  W eliminacjach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki dopuszczone do startu w gr. 

A. Ustala się następujące imprezy eliminacyjne: 

 I El. Do MŚ i ME Kamień Pomorski – wrzesień 2010, 

 II El. Do MŚ i ME Puck – Puchar Pucka 6 – 8.05.2011 

 III El. Do MŚ i ME Gdynia – Puchar YKP Gdynia – 20 -22.05.2011 

 IV El. Do MŚ i ME Łeba / Puck – 3 – 5.06.2011  

 

6. Do uznania za ważne regat eliminacyjnych do MŚ i ME konieczne jest rozegranie 5 

wyścigów.             

7. Wprowadza się następujący podział na grupy: 

a) I i II dnia  regat podział na podstawie aktualnego rankingu grupy A ( dotyczy I 

eliminacji do MŚ i ME), lub aktualnego rankingu eliminacji ( dotyczy pozostałych 

eliminacji), 

b) III dnia w przypadku rozegrania min. 5 wyścigów następuje końcowy podział na 

grupy złotą, srebrną itd. wg wyników z dni poprzednich, 

c) W przypadku podziału na grupy złotą, srebrną itd. przyjmuje się zasadę 

odrzucania najgorszych wyścigów ze wszystkich rozegranych wyścigów. 

8. W eliminacjach do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata odrzuca się jedną eliminacje ze 

wszystkich  rozegranych. 

9. Kolejność zawodników zostanie ustalona na podstawie liczby punktów zdobytych w 

poszczególnych imprezach eliminacyjnych. 

10. W przypadku remisu decyduje wynik ostatniej imprezy eliminacyjnej. 

11.  Reprezentacja na MŚ i ME.  

a)  Reprezentację na MŚ stanowić będzie 5 najlepszych zawodników w rankingu do MŚ i 

ME bez względu na płeć, 

b) Reprezentację na ME stanowić będzie 7  następnych zawodników bez względu na płeć 

w tym minimum 3 dziewczyny, ale nie więcej niż 4. 

12.  Zawodnicy i zawodniczki startujący w eliminacjach do MS i ME 2011 mogą dokonać 

wyboru startu w dowolnej imprezie wg swojego uznania, warunkiem koniecznym w 



przypadku zakwalifikowania się do kadry na MŚ i ME 2011 jest złożenie pisemnej 

deklaracji co do wyboru miejsca startu. Deklaracja ta powinna po podpisaniu przez 

prawnych opiekunów zawodnika lub zawodniczki trafić do sekretarza NSKO, przed 

rozpoczęciem I eliminacji do MŚ i ME w Kamieniu Pomorskim w terminie 

nieprzekraczalnym. Z decyzji tej pod rygorem utraty możliwości startu w przypadku 

dostania się do kadry na MŚ i ME po zakończeniu zgłoszeń do I eliminacji nie można się 

wycofać, wszelkie konsekwencje swojej decyzji bez prawa odwołania ponoszą zawodnicy. 

Lista zawodników, którzy złożyli deklarację zostanie ogłoszona osobnym komunikatem. 

W uzasadnionych sportowych i finansowych przypadkach Zarząd na wniosek i za zgodą 

obu zawodników/zawodniczek (i ich trenerów oraz opiekunów prawnych) z których 

jeden(a) zakwalifikował(a) sie do ME a drugi(a) do MŚ może wyrazić zgodę na zamianę 

miejsc ich startu. Zamiana ta nie może w żaden sposób zmienić składu i miejsc startu 

pozostałych wyeliminowanych zawodników. 

13. Zawodnicy zagraniczni mogą brać udział w regatach eliminacyjnych, wyniki tych regat 

będą liczone bez uwzględnienia tych zawodników, zawodnicy zagraniczni nie zabierają 

miejsc Polakom, nie punktują w eliminacjach. 

14. W celu wyłonienia reprezentacji na MŚ i ME stosowana będzie następująca punktacja: 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

III. Eliminacje do OOM 2011 

 
15. W roku 2011 rekomendowanymi przez Zarząd NSKO eliminacjami do OOM są:  

 I eliminacja do OOM Puchar YKP Gdynia 20 – 22.05.2011, 

 II eliminacja do OOM Zegrze 24 – 26.06.2011, 

 III eliminacja do OOM Srebrny Żagiel Optimista 29 – 31.07.2011. 

16. Zasady eliminacji  – zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez PZŻ. 

 

IV. Regulamin Pucharu Polski w roku 2011 

 

17. Punktacja Pucharu Polski powstanie poprzez zsumowanie punktów rankingowych NSKO 

za zajęte miejsca w najlepiej punktowanych dla danego zawodnika regatach. 

18. W regatach z udziałem zawodników zagranicznych prowadzona będzie jednolita 

klasyfikacja generalna, a punkty do Pucharu Polski będą przyznawane zawodnikom 

polskim wg zajętego miejsca. 

19. Regaty otwarte dla zawodników grupy A i B nie będą punktowane do Pucharu Polski nie 

dotyczy to MM NSKO. 
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1 43 11 30 21 20 31 10 

2 41 12 29 22 19 32 9 

3 39 13 28 23 18 33 8 

4 37 14 27 24 17 34 7 

5 36 15 26 25 16 35 6 

6 35 16 25 26 15 36 5 

7 34 17 24 27 14 37 4 

8 33 18 23 28 13 38 3 

9 32 19 22 29 12 39 2 

10 31 20 21 30 11 40 1 



20. Punkty do rankingu Pucharu Polski wynikają z następującego wzoru: 

a) GRUPA A: 

PKT = WSP x ( LS + 1 - MC ), gdzie 

LS - Liczba sklasyfikowanych, ( dla zawodników którzy ukończyli co najmniej 1 

wyścig wg  zawiadomienia o regatach) 

C - Zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej regat 

WSP = 3.50 Międzynarodowe Mistrzostwa NSKO, 

WSP = 3.00 Pozostałe regaty w klasyfikacji grupy "A". 

W celu wyłonienia reprezentacji na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy 

prowadzona będzie osobna klasyfikacja. 

 

b) GRUPA B: 

Punktacja będzie liczona wg wzoru  

Punkty=(współczynnik x 100) – (zajęte miejsce – 1) 

 

21. Mistrzostwa grupy B, Siemiany - współczynnik 2,0 

Zawodnicy, którzy zajęli miejsce 200 i niższe otrzymują 1 pkt. 

 

22. Regaty Pucharu Polski  , 

a) współczynnik dla poniższych regat wynosi 1,6 

 Memoriał Ottona Weilanda, Charzykowy 13 – 15.05.2011,  

 Złoty Puchar Mazur, Węgorzewo 27 – 29.05.2011,  

 Puchar Trenerów, Gdynia 14 – 16.07.2011,  

 Srebrny Żagiel Optimista, Kiekrz 28 – 30.07.2011,  

 Puchar Ziemi Sądeckiej, Znamirowice 23 – 25.09.2011 

  

Zawodnicy, którzy zajęli miejsce 160 i niższe otrzymują 1 pkt. 

 

b)  Współczynnik dla poniższych regat wynosi 1,2:  

 Śląski Puchar Optimista, 

 Puchar Zatoki Puck, 

 Puchar Sławy, 

 Puchar Trzech Ryb, Giżycko, 

 Puchar Nysy, 

 Regaty im. L. Teligi, Myślibórz, 

 Puchar Żubra, Siemianówka 

 Nauticus Cup, 

 Puchar Warszawy, 

 Puchar Starosty Chojnickiego, 

 Regaty o Puchar Dnia Dziecka, 

 Puchar Wójta Chełm Śląski, 

 Regaty Żar Międzybrodzie Bialskie, 

 Puchar Prezydenta Krakowa, 

 Puchar Opti Gdynia, 

 Puchar Gór Świętokrzyskich, 

 Puchar Ziemi Złocienieckiej. 

Zawodnicy, którzy zajęli miejsce 120 i niższe otrzymują 1 pkt. 

 

c) Współczynnik dla pozostałych regat wynosi 1 (wg Kalendarza 2011): 

Zawodnicy, którzy zajęli miejsce 100 i dalsze otrzymują 1 pkt. 

Punkty otrzymują tylko zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani przynajmniej w 1 

wyścigu  

23. Klasyfikacja pucharowa będzie obejmowała: 



Klasyfikacja będzie obejmowała regaty w których sklasyfikowanych co najmniej 15 

zawodników   

a) Puchar Polski gr. A (4 wyniki z regat pucharowych + MM. NSKO) 

b) Puchar Polski Dziewcząt gr. A (4 wyniki z regat pucharowych+ MM NSKO  ) 

c) Puchar Polski gr. B (Mistrzostwa gr. B o współczynniku 2,0 + 2 wyniki regat o 

współczynniku 1,6  + 1 wynik z regat o współczynniku 1,2 + 1 wynik z regat o 

współczynniku 1,0, 

d) Puchar Polski Dziewcząt gr. B (punktacja dziewcząt z Mistrzostwa gr. B o 

współczynniku 2,0 + 2 wyniki z regat o współczynniku 1,6 + 1 wynik z regat o 

współczynniku 1,2 + 1 wynik z regat o współczynniku 1,0), 

24.  Drużynowy Puchar Polski – suma punktów zdobyta przez wszystkich zawodników 

klubu w Pucharze Polski grupy A + Pucharze Polski grupy B ;  

Do punktacji drużynowego Pucharu Polski liczone będą wyniki Drużynowych 

Mistrzostw NSKO, wg punktacji: 

1 miejsce – 3000 

2 miejsce – 2700 

3 miejsce – 2400 

4 miejsce – 2100 

5 miejsce – 1950 

6 miejsce – 1800 

7 miejsce – 1650 

8 miejsce – 1500 

9 miejsce – 1350 

10 miejsce – 1200 

11 miejsce – 1050 

12 miejsce – 900 

13 miejsce – 750 

14 miejsce – 600 

15 miejsce – 450 

16 miejsce – 300 

25. Zawodnicy zagraniczni 

Zawodnicy zagraniczni, urodzeni w 1998 roku i starsi mają obowiązek startu w grupie 

A. Zawodnik zagraniczny, który wystartował w regatach grupy A, nie ma prawa startu 

w grupie B. 

 

V. Sędziowanie 

 

26. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia NSKO zawodnicy, których rodzice lub 

trenerzy będą członkami KS, nie będą otrzymywać punktów zaliczanych do rankingu 

Pucharu Polski lub do eliminacji MŚ i ME. Nie dotyczy to osób zabezpieczających trasę i 

rozstawiających znaki kursowe, tzw. Komisji Technicznej. 

27. Jeżeli lista zgłoszonych zawodników do regat przekracza 80 osób wprowadza się 

obowiązek podziału na 4 grupy, jeżeli liczba przekracza 160 osób wprowadza się 

obowiązek podziału na 6 grup.   Podziału dokonuje się wg tabel:                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podział na 4 grupy 

 

Grupa Miejsce w rankingu 

1 1 8 9 16 17 24 

2 2 7 10 15 18 23 

3 3 6 11 14 19 22 

4 4 5 12 13 20 21 

 

 

 

Podział na 6 grup 

 

 

Grupa Miejsce w rankingu 

1 1 12 13 24 

2 2 11 14 23 

3 3 10 15 22 

4 4 9 16 21 

5 5 8 17 20 

6 6 7 18 19 

 

Zawodnicy zajmujący w rankingu miejsca powyżej 24 będą dopisywani do kolejnych 

grup w kolejności zgłoszeń. 

28.  Powyższy zapis może ulec zmianie decyzją obserwatora regat lub decyzją 2 członków 

zarządu NSKO. Dopuszcza się konsultację telefoniczną. 

29.  Jeżeli rozgrywane są regaty A i B – muszą być stosowane osobne starty dla każdej z 

grup. 

30.  Uchwałą Zarządu NSKO Tomasz Figlerowicz został wybrany obserwatorem regat. 

Podczas jego nieobecności funkcje tą może pełnić inny członek Zarządu NSKO. 

 

VI. Mistrzostwa NSKO 2011 

 

31. W 2011 roku odbędą się  Mistrzostwa NSKO do lat 11, startują wszyscy zawodnicy 

urodzeni w 2000  roku i później. 

32. W regatach tych chłopcy i dziewczęta startują oddzielnie i przyznawane są tytuły mistrza 

NSKO do lat 11 w kategorii dziewcząt i chłopców. 

  

VII. Międzynarodowe Mistrzostwa NSKO 2011 

 

33. Mistrzostwa NSKO 2011 są I eliminacją do MŚ i ME 2012, 

a) Nie przewiduje się podziału na dziewczęta i chłopców.  

b) W regatach przyznawane są tytuły Międzynarodowego Mistrza NSKO 2011 w 

kategorii open i dla pierwszych 3 dziewcząt wyłonionych z klasyfikacji generalnej.   

 



VIII. Drużynowe  Mistrzostwa NSKO 

 

34. W drużynowych Mistrzostwach NSKO mogą startować ekipy składające się z zawodników 

wyłącznie jednego klubu.  

35. W regatach startują drużyny klubowe, składające się z co najmniej 4 
zawodników, a maksymalnie 5. 

36. W wyścigu uczestniczą dwie drużyny 4 osobowe. 

37.  Do startu w zawodach uprawnionych jest 16 drużyn, wyłonionych na podstawie 
eliminacji – suma punktów 4 najlepszych zawodników rankingu gr. A lub gr. B na 

dzień 20.09.2011 

 

IX. Harmonogram budowy kalendarza regat na 2012 rok. 

 

38. Najpóźniej do 31 października 2011 należy zgłosić propozycję organizacji imprez 

eliminacyjnych i mistrzowskich oraz regat rankingowych grupy A i B. Zarząd NSKO na 

posiedzeniu w połowie listopada 2011, zatwierdzi terminarz na 2012 rok, który zostanie 

opublikowany w informatorze NSKO na 2012 rok i na stronie internetowej. 

 

X. Wymogi NSKO dla organizatora regat. 

 

39.  Organizator przeprowadzi regaty zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w 

Informatorze PZŻ   i NSKO oraz przepisami klasowymi IODA. 

40.  Zarząd NSKO zaleca , aby od roku 2011 organizator regat w grupie A rangi 

eliminacyjnej, mistrzowskiej, i rankingowej, natomiast w w grupie B o współczynniku 1,2 

1,6, i 2,0  używał  łączności radiowej na „falach morskich”. 

41. Organizator ma obowiązek stworzyć odpowiednie warunki do pracy komisji sędziowskiej. 

Ma także obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa startującym. 

a) Na cały czas trwania regat Organizator przydzieli komisję techniczną do 

dyspozycji Sędziego Głównego, 

b) Przed każdym wyjściem na wodę Organizator zobowiązany jest podać Sędziemu 

Głównemu aktualną prognozę pogody, która ma być dostępna dla wszystkich 

kierowników ekip minimum na 2 godziny przed startem, 

c) organizator zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia pomiarów sprzętu 

przed zawodami. Wyznaczy także miejsce gdzie sprzęt będzie można bezpiecznie 

przechowywać podczas trwania regat, 

d) Organizator obowiązany jest do sprawdzenia składek na  rzecz NSKO opłaconych 

przez zawodników startujących w regatach, w przypadku braku składki zawodnik 

nie może być dopuszczony do startu w regatach, 

e) W każdym dniu regat, organizator musi zorganizować spotkanie trenerów i 

opiekunów z Sędzią Głównym regat. 

42. Regaty będą przeprowadzane tak, aby zapewnić rozegranie maksymalnej liczby 

wyścigów. 

43. Czas po godz. 22.00 przeznaczony jest na wypoczynek dzieci, co oznacza, iż do godziny 

21.00 powinny zostać zakończone wszelkie czynności związane z regatami. Imprezy 

towarzyszące będą organizowane w taki sposób, aby nie kolidowały z wyścigami i 

odbywały się w czasie, gdy ze względów pogodowych rozegranie wyścigów jest 

niemożliwe. 

 

 

44. Organizator zobowiązany jest w ciągu tygodnia po zakończeniu regat przesłać do 

Zarządu NSKO w formie listownej lub elektronicznej wyniki regat, a także przekazać 

wyniki regat w formie papierowej, klubom, które brały udział w regatach, oraz osobom 



startującym indywidualnie, brak dostarczenia wyników będzie podstawą do obniżenia 

współczynnika regat lub nieumieszczania regat w kalendarzu NSKO w roku następnym.  

45.  Regaty, oprócz regat mistrzowskich,  eliminacyjnych i ze współczynnikiem 1,6  dla grupy 

B, muszą być dwudniowe. W przypadku przyjęcia innego czasu trwania regat, regaty te 

nie będą uwzględniane w rankingu NSKO. Ustala się: 

 W regatach, dziennie mogą być  rozegrane maksymalnie 3 wyścigi. Dopuszcza 

się w grupie A rozegranie maksymalnie 4 wyścigów, wtedy gdy w dniu 

poprzednim nie rozegrano 3 wyścigów. 

 Czas trwania jednego wyścigu ustala się do 45 minut dla gr. B,  oraz do 60 min 

dla gr. A. 

 Wszystkie regaty za wyjątkiem eliminacyjnych są ważne po rozegraniu min. 3 

wyścigów. 

 Maksymalny czas przebywania na wodzie wynosi 6h. – i jest  liczony od sygnału 

KR o zejściu na wodę, 

 W uzasadnionych przypadkach sędzia główny, po zgodzie obserwatora regat lub 

obecnego członka Zarządu NSKO może przeprowadzić 4 wyścigi. 

 Po rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony. 

46. Zaleca się i dopuszcza do stosowanie zgłoszenia w formie elektronicznej – on-line, bez 

możliwości podwyższenia wpisowego do regat. 

47. Jeśli podczas trwania wyścigu przez pięć kolejnych minut prędkość wiatru jest mniejsza 

lub równa 2 m/s, wyścig musi być przerwany. 

48. Wyniki regat należy podać w kategorii ogólnej (chłopcy i dziewczęta razem) i dziewcząt, 

przy czym ta druga klasyfikacja powstaje po wyłonieniu dziewcząt z klasyfikacji ogólnej. 

Powyższa zasada nie dotyczy regat, gdzie dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie. 

49. Organizator w pierwszym dniu regat – do czasu zakończenia zgłoszeń, musi opublikować 

regulamin nagród (kategorie, w jakich będą przyznawane nagrody). 

50. Regaty, w których wystartuje mniej niż 15 zawodników nie będą liczone do rankingu 

51. Zabrania się, aby podczas trwania regat organizator aranżował spotkania z 

podawaniem alkoholu. Złamanie tego przepisu przez organizatora spowoduje 

skreślenie imprezy na okres 5 lat z kalendarza imprez NSKO bez możliwości 

odwołania. 

52. We wszystkich imprezach mistrzowskich i eliminacyjnych sprzęt musi być sprawdzony 

przez mierniczego regat. 

53. W przypadku wątpliwości odnośnie przynależności klubowej obowiązują przepisy PZŻ. 

54. Zawodnicy startujący w regatach muszą startować na sprzęcie odpowiadającym 

aktualnym przepisom IODA. 

55. Przydzielanie współczynników regat w grupie B : 

a) Współczynnik 1,2 zostaje przyznany regatom w których zostanie 

sklasyfikowanych min 40 zawodników  w poprzedniej edycji, 

b) Współczynnik 1,6  zostaje przyznany regatom po uwzględnieniu: 

 Położenia geograficznego miejsca rozgrywania regat, 

 Wcześniejszym organizatorom regat o współczynniku  1,2, 

 Liczby startujących zawodników, 

 Zasady rozgrywania 5 regat w ciągu sezonu, 

 Organizowania  jednej imprezy w jednym miesiącu zaczynając od maja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Sprawozdanie z regat 

 

56. Sprawozdania należy wysłać na adres optimist@sails.pl  w ciągu 7 dni od zakończenia 

regat i musi ono zawierać: 

a) Kopię sprawozdania Sędziego Głównego na obowiązującym druku, nazwę regat, 

miejsce i termin, siłę wiatru w poszczególnych wyścigach (w m/s), 

b) Klasyfikację końcową, gdzie należy podać: nazwisko i imię zawodnika, rok 

urodzenia, grupę, numer na żaglu, nazwę klubu, wyniki poszczególnych 

wyścigów. 

c) Uwaga: 

 Wyniki wszystkich regat muszą być podane w kategorii chłopców i dziewcząt 

osobno. 

 Brak powyższych informacji będzie podstawą do nie zaliczenia regat do 

rankingu. 

 Wyniki można przesłać na adres NSKO, Kr. Jadwigi 18B/10, 14-200 Iława, lub 

drogą elektroniczną na adres sekretarza NSKO. 

 

XII. Płatności 

 

57. Wszelkie płatności i rozliczenia dokonywaną są wyłącznie przelewem międzybankowym 

na konto NSKO. 

a) Opłatę za zawodnika: Składkę należy wpłacić przelewem na konto NSKO. W 

2011 roku będzie ona wynosiła 30 zł., 

b) Składka roczna dla osób pełnoletnich wynosi 55,00 PLN,  

c) Konto NSKO:    

Bank Zachodni WBK S.A 15 1090 1737 0000 0001 0479 7869 – wpłaty 

tylko na konto! 

 

XIII. ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 

58. Miejsce i terminy regat: 

a) Terminy i miejsce regat centralnych i mistrzowskich zawierają zamieszczone w 

Informatorze kalendarze. 

b) Podane w kalendarzach daty określają dzień pierwszego i ostatniego wyścigu 

regat. 

59. Przepisy: 

Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-

2012 – wg definicji „przepisy”. 

60. Uczestnictwo: w regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia 

potwierdzone dokumentami wymienionymi poniżej, wymaganymi przy zgłoszeniach: 

a) każdy zawodnik startujący w regatach rankingowych NSKO ma obowiązek 

posiadania opłaconych składek.  

b) Organizator regat nie ma prawa dopuścić zawodnika bez opłaconych 

składek do regat rankingowych NSKO, a organizatorzy nieprzestrzegający 

tej zasady nie otrzymają zgody na organizację regat rankingowych NSKO 

w następnym sezonie. 

c) Książeczka zdrowia sportowca z ważnym wpisem, 

d) Licencja PZŻ, 

e) Certyfikat jachtu, 

f) Dowód rejestracyjny dla jachtu Optimist UKS startującego w gr. B, 

g) Zgoda na reklamy indywidualne, 

h) Polisa ubezpieczeniowa OC, 

mailto:optimist@sails.pl


i) Zawodnicy zagraniczni, urodzeni w 1998 roku i starsi mają obowiązek startu w 

grupie A. Zawodnik zagraniczny, który wystartował w regatach grupy A, nie ma 

prawa startu w grupie B. 

 Uwaga! Regaty licencjonowane i rozgrywane zgodnie z PRŻ ISAF nie 

dopuszczają startu zawodników niestowarzyszonych we władzy 

krajowej. Zgoda rodziców jest podpisywana w klubach. Na licencji PZŻ 

jest przynależność klubowa. 

61. Zgłoszenia i termin pierwszego wyścigu 

a) Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w godz. 17.00-21.00 w dniu 

poprzedzającym pierwszy wyścig oraz w dniu pierwszego wyścigu. Na 2 godziny 

przed planowanym startem do pierwszego wyścigu lista startujących zostanie 

zamknięta. 

b)  Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej 

niż o godzinie 10.30. 

c) Data podana w zawiadomieniu o regatach jest datą planowanego pierwszego 

wyścigu (nie dotyczy OOM). 

62. Kategorie zawodów 

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii C. 

63. Systemy punktacji - ocena wyników 

a) Stosowane będą systemy małych punktów określony w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa ISAF 2009-2012, 

b) Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów.  

c) W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli 

żadnego wyścigu lub zostali zdyskwalifikowani po ukończeniu. 

64. Instrukcje żeglugi 

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymują podczas dokonania zgłoszeń imiennych. 

65. Ochrona środowiska: 

Kapitanat Sportowy zobowiązuje sędziów do umieszczania w Instrukcji Żeglugi 

przepisu o ochronie środowiska następującej treści: „Jacht, którego załoga wyrzuci 

śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji Regatowej lub Zespołu 

Protestowego po rozpatrzeniu protestu”  

66. Trasy regatowe: 

Zalecana jest trasa trapezowa z metą poniżej znaku nr 2. 

67. Wpisowe do regat w roku  

a) Regaty centralne - 40 zł 

b) Mistrzostwa NSKO, Regaty Eliminacyjne,   Mistrzostwa gr. B - 60 zł 

c) Drużynowe Mistrzostwa NSKO - 250 zł od zespołu  

d) Regaty Okręgowe i inne - wg ustaleń organizatora, ale nie więcej niż 40 zł, 

e) Informacja o wpisowym musi być umieszczona w zawiadomieniu o regatach. 

68. Motorówki trenerów 

Wszystkie łodzie pomocnicze i motorówki trenerów uczestniczących w regatach należy 

akredytować u organizatora regat. 

XIV. Komunikaty zarządu NSKO, 

 

69. Wszelkie komunikaty ogłaszane są w formie elektronicznej na stronie NSKO. 

XV. Regulamin powołania Reprezentacji NSKO, 

 

70. Regulamin powoływania Reprezentacji NSKO zostanie każdorazowo w sezonie ogłoszony 

przez Zarząd na stronie www. 

 

 

 

 



XVI. Zasady powoływania trenerów Kadry Narodowej ME i MŚ. 

 

71. Zarząd NSKO ogłosi każdorazowo w sezonie konkursy na stanowiska trenerów NIVEA 

Team Poland. 

 

 

 

 


