Regulaminu Pucharu Polski na sezon 2019

REGULAMIN PUCHARU POLSKI 2019r.

Pkt. 1. Puchar Polski na koniec sezonu liczony jest w klasach:
a)

Laser 4.7

- Laser 4,7 Kobiet – nagrody dla 3 najlepszych zawodniczek,
- Laser 4,7 do lat 15 dziewcząt – nagroda dla zwyciężczyni,
- Laser 4,7 Seniorek – nagroda dla zwyciężczyni,
- Laser 4,7 do lat 17 chłopców – nagrody dla 3 najlepszych zawodników,
- Laser 4,7 do lat 15 chłopców – nagroda dla zwycięzcy.
b)

Laser Radial

- Laser Radial Kobiet Senior – nagrody dla 3 najlepszych zawodniczek,
- Laser Radial Kobiet do lat 21 – nagroda dla zwyciężczyni,
- Laser Radial Kobiet do lat 18 – nagroda dla zwyciężczyni,
- Laser Radial Kobiet do lat 16 – nagroda dla zwyciężczyni,
- Laser Radial Mężczyzn Senior – nagrody dla 3 najlepszych zawodników,
- Laser Radial Mężczyzn do lat 18 – nagroda dla zwycięzcy,
- Laser Radial Mężczyzn do lat 16 – nagroda dla zwycięzcy.
c)

Laser Standard:

- Laser Standard Senior – nagroda dla 3 najlepszych zawodników,
- Laser Standard do lat 21 – nagroda dla zwycięzcy
- Laser Standard do lat 19 – nagroda dla zwycięzcy
d)

Laser Masters:

- Laser Standard Masters – nagroda dla 3 najlepszych zawodników, jeżeli w Pucharze Polski Laser Standard
Masters będzie sklasyfikowanych co najmniej 5 zawodników. W przeciwnym wypadku zostanie przyznana
nagroda dla zwycięzcy.
- Laser Radial Kobiet Masters – nagroda dla 3 najlepszych zawodniczek, jeżeli w Pucharze Polski Laser Radial
Kobiet Masters będzie sklasyfikowanych co najmniej 5 zawodniczek. W przeciwnym wypadku zostanie przyznana
nagroda dla zwyciężczyni.
- Laser Radial Mężczyzn Masters – nagroda dla 3 najlepszych zawodników, jeżeli w Pucharze Polski Laser
Radial Mężczyzn Masters będzie sklasyfikowanych co najmniej 5 zawodników. W przeciwnym wypadku zostanie
przyznana nagroda dla zwycięzcy.

Pkt. 2. Do końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 2019 w klasie Laser 4.7 zawodnikowi zalicza się maksymalnie:
- 1 najlepsze regaty regionalne o współczynniku 25
- 1 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 50
- 2 najlepsze regaty główne o współczynniku 100
- Finał Pucharu Polski o współczynniku 150.
Pkt. 3. Do końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 2019 w klasie Laser Radial Mężczyzn zawodnikowi zalicza się
maksymalnie:
- 1 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 25
- 1 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 50
- 2 najlepsze regaty główne o współczynniku 100
- Mistrzostwa Polski Juniorów/Seniorów Mężczyzn oraz Finał Pucharu Polski o współczynniku 150
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Pkt. 4. Do końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 2019 w klasie Laser Radial Kobiet zawodniczce zalicza się
maksymalnie:
- 1 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 25
- 1 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 50
- 2 najlepsze regaty główne o współczynniku 100
- Mistrzostwa Polski Seniorek oraz Finał Pucharu Polski o współczynniku 150
Pkt. 5. Do końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 2019 w klasie Laser Standard zawodnikowi zalicza się
maksymalnie:
- 1 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 25
- 1 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 50
- 2 najlepsze regaty główne o współczynniku 100
- Mistrzostwa Polski Seniorów oraz Finał Pucharu Polski o współczynniku 150
Pkt. 6 Do końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 2019 w klasie Laser Standard Masters, Laser Radial Mężczyzn
Masters i Laser Radial Kobiet Masters:
- 1 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 25
- 1 najlepsze regaty krajowe o współczynniku 50
- 2 najlepsze regaty główne o współczynniku 100
- Puchar Polski Masters w Otmuchowie oraz Mistrzostwa Polski Masters o współczynniku 150 (oddzielna
klasyfikacja Masters)

Pkt. 7. Punktacja. Sposób liczenia punktów do Pucharu Polski :
Współczynnik regat
25
50
100
150

Max liczba pkt dla 1 zaw.
25
50
100
150

Wzór kalkulacji punktów

25 x (N-P+1)/N
50 x (N-P+1)/N
100 x (N-P+1)/N
150 x (N-P+1)/N

Wyjaśnienie
N – liczba startujących
P – pozycja zawodnika w
regatach.

Pkt. 8 Puchar Polski w klasie Laser będzie prowadzony w następujących rankingach:
a)

Ranking LAS 4.7 Kobiet (zawiera podkategorie: Laser 4,7 do lat 15 dziewcząt, Laser 4,7 Seniorek),

b)

Ranking LAS 4.7 chłopców do lat 17 (zawiera podkategorię Laser 4,7 do lat 15 chłopców),

c)

Ranking Laser Radial Mężczyzn Senior (zawiera podkategorie: Laser Radial Mężczyzn do lat 18, Laser Radial
Mężczyzn do lat 16) ,

d)

Ranking Laser Radial Kobiet Senior (zawiera podkategorie: Laser Radial Kobiet do lat 21, Laser Radial Kobiet
do lat 18, Laser Radial Kobiet do lat 16 ),

e)

Ranking Laser Standard Senior (zawiera podkategorie: Laser Standard do lat 21, Laser Standard do lat 19),

f)

Ranking Masters będzie utworzony na podstawie rankingów Laser Standard Senior, Laser Radial Kobiet
Senior oraz Laser Radial Mężczyzn Senior (z wyłączeniem regat Mistrzostw Polski Seniorów w tych
klasach) z uwzględnieniem odrębnych wyników regat Pucharu Polski Masters w Otmuchowie oraz
Mistrzostw Polski Masters.

Wyniki Pucharu Polski w podkategoriach będą wyciągnięte z głównych rankingów z pkt. 8 a) – f)

Pkt. 9. Zasady obowiązujące w systemie rozgrywek Pucharu Polski:
a)

Prowadzony jest bieżący ranking Pucharu Polski, który w dniu publikacji zawiera dotychczasowy
dorobek punktowy zawodnika zawierający najlepsze punktowo regaty określone w pkt.2-6,
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b)

Organizator regat Pucharu Polski zobowiązany jest do prowadzenia obsługi regat na stronie upwind24pl.
Nieodpłatne hasło i login zatwierdza administrator strony kol. Stanisław Klimaszewski e-mail:
sklimaszewski@upwind24.com.

c)

Jeżeli flota w danej klasie liczy co najmniej 10 chłopców i 10 dziewczyn, punkty naliczane są osobno dla
danej klasy. W przypadku gdy jedna lub obie grupy liczą poniżej 10 zawodników punkty naliczone są
zgodnie z zajętym miejscem w klasyfikacji ogólnej (łącznie z zawodnikami zagranicznymi).

d)

W przypadku, gdy ilość zawodników startujących we flocie (klasie) będzie mniejsza od 10, regaty nie
zostaną zaliczone do Pucharu Polski. W przypadku Pucharu Polski Masters w Otmuchowie gdy ilość
zawodników startujących we flocie (klasie) będzie mniejsza od 5, regaty te nie zostaną zaliczone do
Pucharu Polski.

e)

Rozstrzyganie remisów w Pucharze Polski uwzględniać będzie lepsze miejsce zawodnika w Finale
Pucharu Polski. W przypadku dalszego remisu decydować będą regaty o wyższym współczynniku w
najbliższym terminie Finału Pucharu Polski.

f)

W przypadku gdy ogólna liczba zawodników we flocie przekracza 80 zawodników zaleca się podział na
grupy w trakcie regat oraz rozegranie rundy kwalifikacyjnej i finałowej zwodów.

10. Uwagi końcowe:
a)

Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Laser Standard (U20) odbędą się w terminie Mistrzostwa
Polski Seniorów.

b)

Mistrzostwa Polski Juniorek w klasie Laser Radial Kobiet (U19) odbędą się w terminie Mistrzostw
Polski Seniorek.

c)

Mistrzostwa Polski Juniorów/Seniorów Mężczyzn w klasie Laser Radial odbędą się w formule
OPEN, co umożliwia wspólny start w zawodach z zawodnikom klasach Laser Radial M i K.

d)

Wszyscy zawodnicy startujący w kategorii Junior Młodszy w Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
oraz MP w klasie Laser 4,7 i Laser Radial w przypadku startu w Mistrzostwach Polski wyższej
kategorii wiekowej zostaną automatycznie przypisani do kategorii Junior Młodszy.

e)

W sezonie 2019 podczas rejestracji do Mistrzostw Polski w wyższych kategoriach wiekowych
wymagana będzie deklaracja udziału w zawodach w jednej kategorii wiekowej Junior lub
Młodzieżowiec.

