REGULAMIN PSKO 2022
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. W Regulaminie PSKO określa się wiek zawodnika rocznikowo tj. zawodnicy urodzeni od
1 stycznia do 31 grudnia danego roku są uznawani za jeden rocznik.
b. Zawodnicy w wieku 11 lat i młodsi mogą startować jedynie w zawodach gr. B (dotyczy
to również zawodników zagranicznych) z zastrzeżeniem, że na wniosek klubu, decyzją
Zarządu PSKO, zawodnik może być dopuszczony do startów w grupie A.
c. Do grupy A awansują corocznie zawodnicy sklasyfikowani na pierwszych 60 miejscach
rankingu grupy B, oraz zawodnicy 13 letni i starsi - bez możliwości złożenia odwołania,
ale z zachowaniem zapisu powyżej ujętego w punkcie b.
d. W trakcie sezonu istnieje możliwość przejścia do grupy A jedynie poprzez start w
regatach grupy A,
e. miana barw klubowych zawodnika w trakcie sezonu - punkty do rankingu będą liczone
zgodnie z przynależnością klubową z podziałem na Kluby do których należał,
f.

Zawodnicy zagraniczni starsi niż 11 lat muszą startować tylko w grupie A.

g. 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. We wszystkich regatach mistrzowskich, regatach grupy A i B ujętych w kalendarzu PSKO
zawodnicy muszą startować wyłącznie na sprzęcie zgodnym z aktualnymi przepisami
klasowymi IODA.
3. We wszystkich regatach mistrzowskich, regatach eliminacyjnych dla grupy A sprzęt musi
być sprawdzony i oznaczony przez mierniczego PSKO. Wszelkie zmiany sprzętu muszą być
zgłoszone do mierniczego regat.
Uwaga, w przypadku zmiany przez PZŻ regat pod nazwą Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży na
Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego, obowiązują nastepujące zasady:
- do startu w regatach uprawnieni się wyłącznie zawodnicy grupy A,
- start w MP J mł. nie może być pierwszym w sezonie startem zawodnika w regatach
grupy A,
- chłopcy i dziewczęta startują oddzielnie i przyznawane są odpowiednio tytuły Mistrza
Polski dziewcząt i Mistrza Polski chłopców,
- regaty są imprezą zamkniętą dla zawodników zagranicznych,
- obowiązuje regulamin PZŻ.
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 klubowych
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 muszą 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
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uzyskują zawodnicy gr. A, w przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc zawodnicy gr.
B.
III. Puchar Polski PSKO
5. Każdego roku PSKO prowadzi rankingi Pucharu Polski: indywidualny grupy A i grupy B oraz
Klubowy.
6. Zawodnicy zagraniczni nie punktują w rankingu Grupy A i B.
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 którzy ukończyli chociaż 1 wyścig, MC to zajęte miejsce w
klasyfikacji końcowej regat, WSP = 3.0 dla MM PSKO, WSP = 2.0 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 = WSP x ( LS + 1 – MC) gdzie LS to liczba sklasyfikowanych
zawodników którzy ukończyli chociaż 1 wyścig MC to zajęte miejsce w klasyfikacji
końcowej regat, WSP - współczynnik,
10. Do ustalenia rankingu Pucharu Polski gr. B będą liczone:
a) Mistrzostwa PSKO grupy B o współczynniku 1,8
UWAGA - REGATY Z OGRANICZENIEM LICZBY STARTUJĄCYCH:
▪ do regat kwalifikują się zawodnicy z rankingu na 14 dni przed regatami,
▪ prawo startu mają zawodnicy do 320 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,
b) 2 najlepsze wyniki regat o współczynniku 1,6,
c) 3 najlepsze wyniki regat o współczynniku 1,0,
d) Punkty otrzymują tylko zawodnicy, którzy ukończyli przynajmniej 1 wyścig.
10.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.
11. Z rankingu grupy B na zakończenie sezonu zostanie wyłoniona osobna klasyfikacja
zawodników do lat 9.
12. 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,
13. 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 2022.
14. W 2022 roku odbędą się 3 imprezy eliminacyjne. W rankingu odrzuca się jedną najgorszą
eliminacje ze wszystkich rozegranych, przy rozegraniu minimum 3.
15. 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 7 zawodników, w tym
minimum 3 dziewczyny, ale nie więcej niż 4. Obowiązuje Regulamin IODA.
16. Opiekun prawny w imieniu zawodnika dokonuje wyboru imprezy - Mistrzostwa Świata lub
Mistrzostwa Europy w dniu zakończenia ostatnich eliminacji. Kolejność wyboru przysługuje
wg. zajętego miejsca w rankingu eliminacji.
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17. 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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18. Do rankingu MŚ i ME zaliczone będą tylko te regaty, w których rozegrano minimum 6
wyścigów.
19. Remisy rozstrzygnięte będą na korzyść zawodników, którzy zajmą lepsze miejsce w
ostatniej eliminacji.
20. Zawodnicy zagraniczni nie punktują w eliminacjach do MŚ i ME. Podczas eliminacji wyniki
będą liczone bez uwzględnienia tych zawodników.
21. Regaty eliminacyjne do MŚ i ME gr. A - są 4 dniowe. Wprowadza się zasadę, że dwa
pierwsze dni regat to kwalifikacyjne, następnie po 2 dniach i co najmniej 4 wyścigach musi nastąpić podział na grupy złotą i srebrną.
22. W kolejnych regatach eliminacyjnych do MŚ i ME podział na grupy pierwszego dnia
następuje zgodnie z rankingiem eliminacji.
23. Podczas regat eliminacyjnych do MŚ i ME Zarząd rekomenduje rozgrywanie maksymalnie 3
wyścigów dziennie.
24.O ostatecznym składzie reprezentacji decyduje Zarząd PSKO. Nieprzestrzeganie
regulaminu wyjazdów PSKO może skutkować skreśleniem zawodnika ze składu
Reprezentacji.
25. W wyjazdach Reprezentacji bez zgody trenera kadry nie może brać udziału rodzina
zawodnika.
V. Organizacja regat PSKO
26. Organizator przeprowadzi regaty zgodnie z przepisami PZŻ, Word Sailing, zaleceniami
IODA i niniejszym Regulaminem oraz wytycznymi Zarządu PSKO.
27. Sygnał startu do pierwszego wyścigu we wszystkich regatach w sezonie musi być
przeprowadzony najpóźniej o godzinie 11:00.
28. Zarząd PSKO rekomenduje, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa dla uczestników regat,
tym samym żaden zawodnik nie może wyjść na wodę bez decyzji ( komunikantu) SG.
29. Wytyczne dla Organizatorów regat mistrzowskich oraz ze współczynnikiem 1,6 w grupie B:
a. Obowiązkowa rejestracja przez stronę PSKO,
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b. Arbitrzy na trasie regat,
c. Przy okazji publikacji ZOR krótki artykuł na stronę i FB odnośnie imprezy,
d. Po każdym dniu regat notatka i zdjęcia na FB PSKO,
e. Po zakończeniu regat artykuł podsumowujący na stronę oraz relacja zdjęciowa na
FB.
30. Zarząd rekomenduje, aby wszyscy organizatorzy korzystali z bezpłatnych zgłoszeń on-line.
31. Zarząd PSKO wprowadza obowiązek, aby na akwenach morskich i zatokowych:
a. prowadzić rejestrację potwierdzanie na listach faktu zejścia i powrotu zawodnika z
akwenu regat - potwierdza osoba wspierająca ( trener, opiekun),
Na wszystkich akwenach:
b. na druku zgłoszeń do regat musi być wskazana osoba sprawująca nadzór nad
zawodnikiem/ami podczas przebywania na wodzie - osoba wspierająca potwierdzone własnoręcznym podpisem,
c. każda łódź asekuracyjna musi być wyposażona w sposób jaki określają to
stosowne przepisy, a osoba wspierającą musi posiadać radio UKF,
d. jeśli flaga „Y" została wystawiona na wodzie osoba wspierającą musi mieć
nałożona kamizelkę aseokurascyjnbą i używać tzw. zrywki zgodnie z jej
przeznaczeniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzącego motorówkę i
załogi,
e. wypełnienie akredytacji jest obowiązkowe,
Nie przestrzeganie tych obowiązków może skutkować karą punktową dla zawodnika/
ów osoby wspierającej.
f.

decyzję o możliwości rozegrania wyścigów w danym dniu przekazuje SG
obserwator PSKO, decyzja ta musi być podjęta jednogłośnie przez min. 3 członków
Zarządu obecnych na regatach,

Jednocześnie Zarząd rekomenduje by pod opieką osoby wspierającej mogło być
maksymalnie 10 zawodników na akwenach zatokowo - morskich a do 12 zawodników
na jeziorach.
32. W regatach rangi eliminacyjnych i mistrzowskich - zarząd PSKO musi zatwierdzić SG i
skład ZP.
33. ZOR i instrukcja żeglugi w regatach grupy A i B musi podawać wyłącznie ilość wyścigów
planowanych, bez podawania ilości dziennych wyścigów.
34. Współczynnik regat 1,6 w gr. B przyznawany jest decyzją Zarządu i ustala się po
uwzględnieniu:
• Położenia geograficznego miejsca rozgrywania regat,
• Poziomu organizacji regat w latach poprzednich,
• Liczby startujących zawodników.
35. 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 formie decyzji, natomiast w przypadku zgłoszeń więcej niż 1
organizatora na daną imprezę w drodze konkursu.
36. Wpisowe do regat od roku 2022 musi być zgodne z Regulaminem PZŻ.
37. Dopuszcza się możliwość zwiększenia wpisowego o 50% w przypadku przekroczonych
terminów zgłoszeń on-line.
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38. 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.
39. 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.
40. Organizator zobowiązany jest w ciągu tygodnia po zakończeniu regat przesłać drogą
elektroniczną wyniki regat wraz z krótką relacją zawierającą pkt., miejsca w wyścigach z
min. 1 zdjęciem na adres mailowy kontakt@psko.pl. Pliki z wynikami, które maja być
zaliczone do RANKINGU należy wysłać wyłącznie na formularzu dostępnym na stronie
PSKO według następującego wzorca: nazwa regat, zajęte miejsce przez zawodnika, nr
licencji zawodnika, numer żagla np. POL 1111, imię i nazwisko, klub, punkty, miejsca w
wyścigach.
41. Wymogi dotyczące organizacji regat:
a. Regaty eliminacyjne do ME i MŚ , MPJmł./OOM - muszą odbywać się na osobnej trasie
regat,
b. MPSKO gr. B muszą zaczynać się w ostatni weekend sierpnia,
c. DM PSKO są organizowane w pierwszym weekendzie października,
d. Na wszystkich materiałach informacjach musi być umieszczane logo PSKO,
e. 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.
f. Organizator w pierwszym dniu regat – do czasu zakończenia zgłoszeń – musi
opublikować regulamin nagród (kategorie, w jakich będą przyznawane nagrody).
g. 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.
h. 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.
i. Maksymalny czas przebywania na wodzie dla zawodników grupy B wynosi 6 h i jest
każdorazowo liczony od sygnału KR o zejściu na wodę.
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j.

Regaty, oprócz regat mistrzowskich, eliminacyjnych i ze współczynnikiem 1,6 dla grupy
B, organizowane w trakcie roku szkolnego muszą być dwudniowe.
k. Po rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.
l. Jeśli podczas trwania wyścigu przez pięć kolejnych minut prędkość wiatru jest mniejsza
lub równa 2 m/s, wyścig musi być przerwany.
m. Zarząd PSKO rekomenduje, aby nagrody w regatach były przyznawane osobno w
kategorii dla dziewcząt i chłopców.
42. Zarząd powoła na każdy sezon obserwatora regat. W tym sezonie funkcje te pełnić będą
Jacek Lenart Gr. B i Tomasz Figlerowicz Gr. A. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
zasady określone mogą zostać zmienione decyzją obserwatora regat lub 2 innych członków
Zarządu PSKO.
43. 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 ,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.
44. Najpóźniej do 31 października każdego roku należy zgłosić propozycję organizacji regat na
kolejny sezon. Zarząd PSKO na posiedzeniu do połowy grudnia danego roku, zatwierdzi
terminarz na kolejny rok, który zostanie opublikowany w informatorze oraz na stronie
internetowej do 15 stycznia każdego roku ( zgodnie z decyzją WZC).
VI. Inne
45. Skład na Drużynowe Mistrzostwa Europy powołuje Zarząd na podstawie rekomendacji
trenera Reprezentacji.
46. Prawo startu w innych międzynarodowych regatach drużynowych, uzyskują drużyny na
podstawie decyzji zarządu. Drużyna jest wybierana wg. kolejności zajętych miejsc na
Drużynowych Mistrzostwach PSKO.
47. Tylko regaty ujęte w kalendarzu są podstawą do wyliczania rankingów.
48. Ranking będzie uruchomiony dla grupy A po pierwszych eliminacjach , natomiast dla grupy
B po pierwszych regatach ze współczynnikim 1,6.
49. Składka członkowska na sezon dla zawodnika wynosi 100,00 zł. a dla osoby dorosłej
150,00 zł.

50. Uzyskanie członkostwa dla zawodnika następuje wyłącznie na podstawie dokonanej wpłaty
składki rocznej oraz złożeniu prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej. W
przypadku osoby dorosłej - zgodnie ze statutem PSKO.
51. WPŁATY MŚ i ME. Zawodnicy, którzy planują udział w ME lub MŚ mogą być 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.
52. Trenerzy, którzy planują składanie aplikacji na trenerów Reprezentacji, Akademii muszą
być członkami PSKO.
53. Wszelkie płatności i rozliczenia dokonywane są wyłącznie przelewem międzybankowym na
konto PSKO: SANTANDER BANK POLSKA 15 1090 1737 0000 0001 0479 7869
54. Wszelkie komunikaty ogłaszane przez Zarząd PSKO na stronie internetowej
Stowarzyszenia mają moc obowiązującą.
55. Wątpliwości i wnioski dotyczące regulaminu rozstrzyga Zarząd PSKO w drodze osobnej
uchwały.
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