REGULAMIN PSKO 2018
I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO
1. W regatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licencję sportową PZŻ,
aktualne ubezpieczenie OC i będący członkami PSKO, spełniający wymagania zgodnie z
zawiadomieniem o regatach.
a. Zawodnicy w wieku 11 lat i młodsi mogą startować jedynie w zawodach gr. B (dotyczy to
również zawodników zagranicznych) z zastrzeżeniem, że na wniosek trenera (klubu),
decyzją Zarządu PSKO, zawodnik może być dopuszczony do startów w grupie A.
b. Do grupy A awansują corocznie zawodnicy sklasyfikowani na pierwszych 60 miejscach
rankingu grupy B.
c. W trakcie sezonu istnieje możliwość przejścia do grupy A jedynie poprzez start w regatach
grupy A,
d. Zawodnicy zagraniczni starsi niż 11 lat muszą startować tylko w grupie A.
e. Żaden zawodnik, który wystartował w gr. A nie może już startować w gr. B – wyjątkiem jest
start w Międzynarodowych Mistrzostwach PSKO i Mistrzostwach PSKO do lat 13,11 i 9.
2. W zawodach gr. A oraz wszystkich regatach Mistrzowskich PSKO , zawodnicy startują na
sprzęcie zgodnym z aktualnymi przepisami klasowymi IODA.
3. W zawodach gr. B zawodnicy startują na dowolnym sprzęcie klasy Optimist.
UWAGA:
Zgodnie z uchwałą WZC z dnia 30 kwietnia 2016 roku od 2017 we wszystkich regatach rangi
mistrzowskiej zawodnicy startują wyłącznie na łódkach IODA - 95 - zgodnie z przepisami
klasowymi IODA. Od 2020 roku wszyscy zawodnicy startują na łodziach IODA - 95 zgodnie z
przepisami klasowymi.

II. Mistrzostwa PSKO
4. Każdego roku rozgrywane są Mistrzostwa PSKO w następujących kategoriach:
−
−
−
−
−
−

−

Międzynarodowe Mistrzostwa PSKO (otwarte) – MM PSKO,
Mistrzostwa PSKO grupy B,
Mistrzostwa PSKO do lat 11 (otwarte),
Mistrzostwa PSKO do lat 13 ( otwarte),
Mistrzostwa PSKO do lat 9 (otwarte),
Drużynowe Mistrzostwa PSKO. Do startu w zawodach uprawnionych jest 16 drużyn,
wyłonionych na podstawie rankingu (14 dni przed regatami) – suma punktów 5
najlepszych zawodników z gr. A plus 5 najlepszych z gr. B. W przypadku braku zgłoszeń
drużyn z 16 klubów istnieje możliwość dopuszczenia kolejnej drużyny z klubu na
podstawie decyzji Zarządu. Aby przyznać tytuły mistrzowskie musi startować min. 4
drużyny z różnych klubów.
Meczowe Mistrzostwa PSKO. Prawo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu do
50 miejsca w grupie A lub do 15 miejsca w grupie B (ranking 14 dni przed regatami).
Startuje 16 chłopców i 8 dziewcząt. W pierwszej kolejności prawo startu uzyskują
zawodnicy gr. A, w przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc zawodnicy gr. B.

III. Puchar Polski PSKO
5. Każdego roku PSKO prowadzi rankingi Pucharu Polski: grupy A, grupy B i Klubowy.
6. Zawodnicy zagraniczni nie punktują w rankingu Grupy A i B. Do rankingu wyniki będą liczone
bez uwzględnienia tych zawodników.
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7. W rankingu nie są umieszczani zawodnicy, którzy nie opłacili składki PSKO za dany sezon
oraz nie złożyli w PSKO podpisanej przez opiekuna prawnego deklaracji członkowskiej wraz z
oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Punkty w rankingu
zostaną zaliczone wyłącznie za regaty rozegrane po opłaceniu składki.
8. Do ustalenia rankingu Pucharu Polski gr. A sumuje się cztery najlepsze wyniki regat
pucharowych oraz wynik Międzynarodowych Mistrzostw PSKO. Punkty poszczególnych regat
liczone są według wzoru: PKT = WSP x ( LS + 1 – MC) gdzie LS to liczba sklasyfikowanych
zawodników, MC to zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej regat, WSP = 2.0 dla MM PSKO,
WSP = 1.5 dla pozostałych regat gr. A.
9. Wszystkie regaty Pucharu Polski gr. B posiadają współczynniki, a punkty do rankingu gr. B
liczone są wg wzoru: PKT* = (współczynnik x 100) – (zajęte miejsce – 1)
10. Do ustalenia rankingu Pucharu Polski gr. B będą liczone:
− Mistrzostwa PSKO grupy B o współczynniku 1,8 (*zawodnicy, którzy zajęli miejsce 180 i
niższe otrzymują 1 pkt.) UWAGA - REGATY
Z OGRANICZENIEM LICZBY
STARTUJĄCYCH:
▪ do regat kwalifikują się zawodnicy z rankingu na 10 dni przed regatami,
▪ prawo startu mają zawodnicy do 240 miejsca zajętego w rankingu grupy B,
▪ regaty będą trwały 4 dni,
▪ po 2 dniach i co najmniej 4 wyścigach następuję podział na grupę złotą, srebrną
etc.,
▪ w regatach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy polscy,
− 2 najlepsze wyniki regat o współczynniku 1,6 (*zawodnicy, którzy zajęli miejsce 160 i
niższe otrzymują 1 pkt.)
− 1 wynik regat o współczynniku 1,0 (*zawodnicy, którzy zajęli miejsce 100 i niższe
otrzymują 1 pkt.
− 1 wynik regat o współczynniku 0,5 (*zawodnicy, którzy zajęli miejsce 50 i niższe
otrzymują 1 pkt.)Punkty otrzymują tylko zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani
przynajmniej w 1 wyścigu.
11. Do ustalenia rankingu Klubowego Pucharu Polski sumuje się punkty zdobyte przez pierwszych
pięciu najlepszych zawodników danego klubu w Pucharze Polski gr. A i pięciu najlepszych w
Pucharze Polski gr. B.
12. Z rankingu grupy B na zakończenie sezonu zostanie wyłoniona osobna klasyfikacja
zawodników do lat 9.
13. Do rankingu PP PSKO gr. A i gr. B będą liczone regaty, w których:
a. Sklasyfikowano minimum 20 zawodników w danej grupie,
b. Wyścigi dla grup A i B odbyły się oddzielnie, za wyjątkiem MM PSKO,
c. Wyścigi odbywały się wspólnie dla chłopców i dziewcząt,
d. Rozegrano minimum 3 wyścigi dla danej grupy,
14. W przypadku remisu w punktacji rankingu decyduje kolejność miejsca zajętego na imprezie
głównej. Grupa A MM PSKO, grupa B Mistrzostwa PSKO grupy B.

IV. Zasady kwalifikacji do reprezentacji na MŚ i ME 2018.
15. W 2018 roku odbędą się 3 imprezy eliminacyjne.
16. Reprezentację na MŚ stanowić będzie 5 zawodników z rankingu regat eliminacyjnych do MŚ i
ME bez względu na płeć, a reprezentację na ME stanowić będzie 8 zawodników, w tym
minimum 3 dziewczyny, ale nie więcej niż 4. Zgodnie z regulaminem IODA.
17. Każdy zawodnik dokonuje wyboru imprezy - Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy w
dniu zakończenia ostatnich eliminacji. Kolejność wyboru przysługuje wg. zajętego miejsca w
rankingu eliminacji.
18. Kolejność zawodników w rankingu MŚ i ME zostanie ustalona na podstawie sumy zdobytych
punktów w poszczególnych zawodach eliminacyjnych według poniższej tabeli.
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19. Do rankingu MŚ i ME zaliczone będą tylko te regaty, w których rozegrano minimum 4 wyścigi.
W rankingu odrzuca się jedną najgorszą eliminacje ze wszystkich rozegranych, przy
rozegraniu minimum 3.
20. Remisy rozstrzygnięte będą na korzyść zawodników, którzy zajmą lepsze miejsce w ostatniej
eliminacji.
21. Zawodnicy zagraniczni nie punktują w eliminacjach do MŚ i ME. Do rankingu wyniki będą
liczone bez uwzględnienia tych zawodników.
21. Reprezentację na MŚ stanowić będzie 5 zawodników z rankingu regat eliminacyjnych do MŚ i
ME bez względu na płeć, a reprezentację na ME stanowić będzie 8 zawodników, w tym
minimum 3 dziewczyny, ale nie więcej niż 4.
22. O ostatecznym składzie reprezentacji decyduje Zarząd PSKO. Nieprzestrzeganie regulaminu
wyjazdów PSKO może skutkować skreśleniem zawodnika ze składu reprezentacji.
23. W wyjazdach Reprezentacji bez zgody trenera kadry nie może brać udziału rodzina
zawodnika.

V. Organizacja regat PSKO
24. Organizator przeprowadzi regaty zgodnie z przepisami PZŻ, ISAF, zaleceniami IODA i
niniejszym Regulaminem oraz wytycznymi zarządu PSKO.
25. Regaty eliminacyjne do MŚ i ME gr. A - są 4 dniowe. Wprowadza się zasadę, że dwa pierwsze
dni regat to kwalifikacje, następnie po 2 dniach i co najmniej 4 wyścigach - musi nastąpić
podział na grupy złotą i srebrną.
26. W kolejnych regatach eliminacyjnych do MŚ i ME podział pierwszego dnia następuje zgodnie
z rankingiem.
27. Sygnał startu do pierwszego wyścigu we wszystkich regatach w sezonie musi być
przeprowadzony najpóźniej o godzinie 11:00.
28. W regatach rangi eliminacyjnych i mistrzowskich - zarząd PSKO musi zatwierdzić SG i skład
ZP.
29. ZOR i instrukcja żeglugi w regatach grupy A i B musi podawać wyłącznie ilość wyścigów
planowanych, bez podawania ilość dziennych wyścigów, np. do 13 wyścigów.
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30. Współczynniki regat w gr. B określone są decyzją Zarządu i znajdują się w Kalendarzu Regat
PSKO. Zasady przydzielania współczynników:
−

Współczynnik 1,0 może zostać przyznany regatom, w których w poprzedniej edycji
zostanie sklasyfikowanych min. 40 zawodników – członków PSKO

−

Współczynnik 1,6 może zostać przyznany regatom po uwzględnieniu:
•
•
•
•

Położenia geograficznego miejsca rozgrywania regat
Organizacji regat o niższym współczynniku w latach poprzednich
Liczby startujących zawodników
Poziomu organizacji regat w latach poprzednich

31. Organizatorzy wszystkich regat mistrzowskich, regat eliminacyjnych do ME i MŚ oraz
rekomendowanych jako eliminacyjne do OOM oraz regat w grupie B o współczynniku 1,6
wyłaniani są przez Zarząd w drodze konkursu, w przypadku zgłoszeń więcej niż 1
organizatora na daną imprezę.
32. Wpisowe do regat od roku 2018 musi być zgodne z Regulaminem PZŻ.
33. Dopuszcza się możliwość zwiększenia wpisowego o 50% w przypadku przekroczonych
terminów zgłoszeń on-line.
34. Jeżeli liczba zgłoszonych do regat zawodników przekracza 80 wprowadza się obowiązek
podziału na 2 grupy, gdy przekracza 160 na 3 grupy, gdy 240 na 4 itd.
35. Podział na grupy pierwszego dnia regat następuje poprzez rozstawienie 24 zawodników
najwyżej sklasyfikowanych w aktualnym Pucharze Polski wg poniższych tabel:
−

podział na 2 grupy

Grupa Kolejny/zawodnik/w/rankingu
1
1
8
9
16
2
2
7
10
15
2
3
6
11
14
1
4
5
12
13
−

17
18
19
20

24
23
22
21

podział na 3 grupy

Grupa Kolejny0zawodnik0w0rankingu
1
1
12
13
24
2
2
11
14
23
3
3
10
15
22
3
4
9
16
21
2
5
8
17
20
1
6
7
18
19
Podział na grupy pierwszego dnia w pierwszych regatach sezonu następuje na podstawie
rankingu z poprzedniego sezonu.
a. Podział na grupy w kolejnych dniach - z zastrzeżeniem podpunktu b. - odbywa się w
oparciu o wyniki z dnia poprzedniego.
b. Ostatniego dnia regat, w przypadku rozegrania wcześniej minimum 4 wyścigów, następuje
podział na grupy złotą, srebrną, brązową itd. Ilość grup medalowych określona jest na
podstawie ilości zawodników, którzy zostali sklasyfikowani w minimum jednym wyścigu wg
zasad określonych w pkt. 24. Nie dotyczy to zapisu punktu 25.
36. Organizator zobowiązany jest w ciągu tygodnia po zakończeniu regat przesłać drogą
elektroniczną wyniki regat wraz z krótką relacją z min 1 zdjęciem na adres mailowy
kontakt@psko.pl. Pliki z wynikami, które maja być zaliczone do RANKINGU należy wysłać
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wyłącznie na formularzu dostępnym na stronie PSKO według następującego wzorca: nazwa
regat, zajęte miejsce przez zawodnika, nr licencji zawodnika.
37. Wymogi dotyczące organizacji regat:
a. Regaty eliminacyjne do ME i MŚ - muszą odbywać się na osobnej trasie regat,
b. Na wszystkich materiałach informacjach musi być umieszczane logo PSKO,
c. Zawodnicy, których rodzina lub trenerzy będą członkami KS, nie będą otrzymywać
punktów rankingowych. Nie dotyczy to osób zabezpieczających trasę i rozstawiających
znaki kursowe, tzw. Komisji Technicznej.
d. Organizator w pierwszym dniu regat – do czasu zakończenia zgłoszeń – musi opublikować
regulamin nagród (kategorie, w jakich będą przyznawane nagrody).
e. 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 PSKO.
f. We wszystkich regatach mistrzowskich i eliminacyjnych dla grupy A sprzęt musi być
sprawdzony i oznaczony przez mierniczego regat.
g. 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.
h. Maksymalny czas przebywania na wodzie dla zawodników grupy B wynosi 6 h i jest
każdorazowo liczony od sygnału KR o zejściu na wodę.
i. Regaty, oprócz regat mistrzowskich, eliminacyjnych i ze współczynnikiem 1,6 dla grupy B,
organizowane w trakcie roku szkolnego muszą być dwudniowe.
j. Po rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.
k. Jeśli podczas trwania wyścigu przez pięć kolejnych minut prędkość wiatru jest mniejsza
lub równa 2 m/s, wyścig musi być przerwany.
l.

Zarząd PSKO rekomenduje, aby nagrody w regatach były przyznawane osobno w
kategorii dla dziewcząt i chłopców.

38. Zarząd powoła na każdy sezon obserwatora regat. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach zasady określone w Rozdziale V, pkt. 24 mogą zostać zmienione decyzją
obserwatora regat lub 2 innych członków Zarządu PSKO.
39. W Mistrzostwach PSKO do lat 9 i 11 i 13 chłopcy i dziewczęta startują oddzielnie i
przyznawane są odpowiednio tytuły Mistrza PSKO do lat 9 i 11 i 13 w kategorii dziewcząt i
chłopców. W tych regatach mogą brać udział zawodnicy odpowiednio do lat 9 i młodsi oraz do
lat 11, 13 i młodsi.
40. Najpóźniej do 31 października każdego roku należy zgłosić propozycję organizacji regat na
kolejny sezon. Zarząd PSKO na posiedzeniu w połowie listopada danego roku, zatwierdzi
terminarz na kolejny rok, który zostanie opublikowany w informatorze oraz na stronie
internetowej.

VI. Inne
41. Skład na Drużynowe Mistrzostwa Europy powołuje Zarząd na podstawie rekomendacji trenera
Reprezentacji.
42. Prawo startu w innych międzynarodowych regatach drużynowych, uzyskują drużyny na
podstawie decyzji zarządu. Drużyna jest wybierana wg. kolejności zajętych miejsc na
Drużynowych Mistrzostwach PSKO.
43. Składka członkowska na sezon dla zawodnika wynosi 75,00 zł. dla osoby dorosłej 150,00 zł.
44. Uzyskanie członkostwa dla zawodnika następuje wyłącznie na podstawie dokonanej wpłaty
składki rocznej. W przypadku osoby dorosłej - zgodnie ze statutem PSKO.
45. WPŁATY MŚ i ME . Zawodnicy, którzy planują udział w ME lub MŚ będą zobowiązani do
dokonania wpłaty zaliczki w wysokości wpisowego do regat tak, aby uniknąć ponoszenia kar
za spóźnienia. Całość będzie ogłaszana osobnym komunikatem na stronie PSKO.
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46. Trenerzy, którzy planują składanie aplikacji na trenerów Reprezentacji muszą być członkami
PSKO.k
47. Opłacenie składki PSKO przez zawodników, jest jednocześnie zgodą rodzica lub prawnego
opiekuna na przetwarzanie jego danych osobowych.
48. Wszelkie płatności i rozliczenia dokonywane są wyłącznie przelewem międzybankowym na
konto PSKO: Bank Zachodni WBK S.A 15 1090 1737 0000 0001 0479 7869
49. Wszelkie komunikaty są ogłaszane przez Zarząd PSKO na stronie internetowej
stowarzyszenia.
50. Wątpliwości dotyczące interpretacji regulaminu rozstrzyga Zarząd PSKO.
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