
 

 

Regulamin Pucharu Polski na rok 2022 

1.W sezonie 2022 zaplanowano zaliczyć do klasyfikacji Pucharu Polski wszystkie imprezy krajowe zgłoszone do kalendarza regat, 

oraz dwie imprezy zagraniczne: Międzynarodowe Mistrzostwa Austrii,  Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec. 

2.Punkty PP będą naliczane według ostatecznie zajętego miejsca w danych regatach. 

3.Prowadzona będzie klasyfikacja roczna sterników z przypisanym im numerem flotowym. Sternik może startować z innym 

numerem na żaglu pod warunkiem zgłoszenia tego przed regatami do komisji sędziowskiej. Nie dopuszcza sie możliwość zmiany 

załoganta, sternika lub łódki w trakcie trwajacych regat. Zamiana sternika z załogantem jest niedozwolona.                                    

Prowadzona będzie równolegle klasyfikacja załogantów bez przypisania do konkretnej łódki. 

4.W regatach mogą startować zawodnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskiej Floty Klasy Korsarz, którzy opłacili składki 

członkowskie za dany rok kalendarzowy. Dopuszczamy udział w regatach załóg zagranicznych oraz niezrzeszonych, łódki 

prowadzone przez niezrzeszonego sternika będą liczone jako PK (poza konkursem). W końcowej punktacji PP będą klasyfikowane 

tylko załogi krajowe. 

5.Jachty startujące w regatach muszą spełniać aktualne wymagania przepisów klasowych, znajdujących się na stronie 

Stowarzyszenia PFKK http://korsar.pl/images/2014/przepisy techniczne.pdf  

6.Regaty zostaną zaliczone do Rankingu Pucharu PP przy starcie minimum trzech łodzi klasy Korsarz i rozegraniu co najmniej 

trzech wyścigów.  

7.Wymogiem koniecznym do znalezienia się w klasyfikacji PP 2022 jest udzial w minimum trzech regatach, oraz uzyskanie co 

najmniej dziewięciu zaliczeń końcowych. Mistrzostwa Polski pozwalają na zaliczenie czterech wyników, wszystkie pozostale regaty  

pozwalają na zaliczenie trzech wyników. Ilość punktów zdobytych w każdych regatach obliczana jest w następujący sposób: PR = 

Punktacja Regat = Wx100x((L+1–M):L)   W = Współczynnik Regat  L = liczba łodzi biorących udział w regatach M = miejsce 

ostatecznie zajęte w regatach  Aktualna ilość Punktów Rankingowych Pucharu Polski obliczana jest jako średnia arytmetyczna z 9 

najlepszych zaliczonych wyników. Przykladowy wzor na stronie: http://korsar.pl/images/pliki/korsar_zasady_punktacji_regat_pp.pdf 

8.Dopuszczalna jest zmiana terminu i lokalizacji regat ze względu na czynniki niezależne, decyzją  Przedstawiciela PFKK. 

9.W regatach  zaliczanych do Pucharu Polski zostanie zastosowany dynamiczny współczynnik regat. Wartość tego współczynnika 

będzie zależna od ilości startujących łódek w poszczególnych regatach. Przyjęty został następujący podział: 

a) 

 
 Ilość załóg 

 
Współczynnik 

3 0.3 
4 0.4 
5 0.5 
6 0.6 
7 0.7 
8 0.8 
9 0.9 
10 
11-12 
13-14 
15-16 
17-18 
19-20 
21-22 
>22 

1.0 
1.05 
1.10 
1.15 
1.20 
1.25 
1.30 
1.35 

b) Mistrzostwa Polski , Niemiec i Austrii mają stały współczynnik niezależny od ilości załóg W =1.5 

10.Każdy jacht uczestniczący w regatach PP musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na   minimalną sumę 100.000 

PLN. W przypadku regat zagranicznych minimalna suma wynosi 1.500.000 Euro, chyba że Zawiadomienie o Regatach mówi 

inaczej. 
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