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P U C H A R  Z A T O K I  G D A Ń S K I E J
®  

 
R E G U L A M I N  

 
 Gdańska Federacja Żeglarska dążąc do integracji środowiska żeglarskiego oraz osiągnięcia 
efektów promujących żeglarstwo, jako dyscyplinę wszechstronnie kształtującą pozytywne wartości 
etyczne oraz bez względu na wiek dostępną formę aktywności fizycznej, postanowiła przydać 
atrakcyjności zmaganiom żeglarzy biorącym udział w regatach przeprowadzanych corocznie przez 
gdańskie kluby żeglarskie. W regatach tych biorą udział żeglarze uprawiający zwykle żeglarstwo 
rekreacyjne, a podejmując trudy rywalizacji sportowej czynią to dla własnej satysfakcji, której poziom 
określa końcowa lokata. Doświadczenie wskazuje, że nie bez znaczenia dla odnoszonej satysfakcji jest 
możliwość utrzymywania kontaktu i wymiana doświadczeń w środowisku o podobnych 
zainteresowaniach, a także poziom organizacyjny regat i zawartość programu towarzyszącego 
zmaganiom. 
 Gdańska Federacja Żeglarska poprzez organizację Pucharu Zatoki Gdańskiej zamierza 
promować etyczne postawy i dobrą jakość, starając się eliminować z żeglarskiego życia to wszystko, co 
przyczynia się do zubożenia walorów żeglarstwa i negatywnie oddziaływuje na kontynuowanie tradycji 
żeglarskiej. 
 

I. Kalendarz regat Pucharu Zatoki Gdańskiej. 
1. Gdańska Federacja Żeglarska (GFŻ) tworzy kalendarz regat Pucharu Zatoki Gdańskiej (PZG) 
zamieszczając w nim za zgodą ich organizatora, regaty przez niego przeprowadzane. 
2. Organizatorzy regat mogą występować do GFŻ o przyjęcie regat do kalendarza regat PZG. 
3. O przyjęciu regat do kalendarza PZG decyduje zarząd GFŻ. 
4. Liczba regat kalendarza PZG jest ograniczona do ośmiu. 
5. Oficjalne ogłoszenie kalendarza regat PZG następuje w terminie Otwarcia Gdańskiego Sezonu 
Żeglarskiego. 
6. GFŻ nadzoruje przebieg realizacji PZG. 
7. GFŻ ogłasza wyniki klasyfikacji końcowych PZG. 
8. Zamieszczenie regat w kalendarzu PZG nie powoduje powstania żadnych zobowiązań, ani w 
odniesieniu do GFŻ, ani organizatora regat z zastrzeżeniem postanowień rozd.II ust.4,7,9 niniejszego 
regulaminu. 
 

II. Klasyfikacje PZG 
1. Prowadzona będzie roczna oraz wieloletnia klasyfikacja regat i jachtów. 
2. Jeżeli liczba rozegranych regat będzie mniejsza niż 3, PZG zostanie uznany za nierozegrany. 
3. Wyniki regat kalendarza PZG weryfikowane będą przez przedstawiciela GFŻ na podstawie danych 
przekazanych przez Organizatora regat z zastosowaniem współczynnika wyrównawczego ustalonego wg 
formuły pomiarowej KWR. 
4. Organizatorzy zobowiązani są przekazać przedstawicielowi GFŻ następujące parametry: 
a. listę sklasyfikowanych jachtów, 
b. czas bezwzględny przebycia trasy każdego wyścigu regat przez każdy jacht biorący udział w regatach, 
c. długość trasy każdego wyścigu, 
d. akwen na którym został przeprowadzony każdy z wyścigów 
Powyższe dane organizator przekazywać będzie na formularzu sprawozdania z regat (wzór zał.nr 1) i 
dostarczy w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu regat przedstawicielowi lub na adres GFŻ. 
5. Klasyfikowane będą wyłącznie jachty posiadające aktualne świadectwo pomiarowe KWR.  
6. Wykaz jachtów posiadających aktualne świadectwo pomiarowe KWR ogłaszany jest przez GFŻ na 
stronie www.zeglarz.gda.pl  
7. Organizator może dopuścić do udziału w regatach jachty nie posiadające świadectwa pomiarowego 
KWR. W tym przypadku organizator zobowiązany jest do jednorazowego ustalenia dla tych jachtów 
współczynników KWR. Powyższe ustalenie wymaga pozytywnej opinii mierniczego formuły KWR. 
8. Rodzaj stosowanych w regatach kalendarza PZG formuł pomiarowych jachtów jest dowolny pod z 
zastrzeżeniem postanowień ust.5 niniejszego rozdziału. 
9. W przypadku gdy regaty przeprowadzane są w grupach (klasach) jachtów na różnych trasach (np. 
odrębna linia startu lub linia mety lub trasy o różnej długości), do klasyfikacji PZG przyjęte zostaną wyniki 
wyłącznie grupy jachtów wskazanej* przez organizatora regat, która rozegrała regaty startując do 
każdego wyścigu ze wspólnego startu, żeglowała na tej samej trasie (trasach) i kończyła każdy z 
wyścigów na tej samej linii mety. 
* - wskazanie następuje w drodze zamieszczenia informacji w zawiadomieniu o regatach lub 
powiadomienie uczestników odrębnym komunikatem organizatora przed rozpoczęciem przyjmowania 
zgłoszeń. 
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III. Klasyfikacja regat 
1. Rocznej klasyfikacji regat dokonuje zarząd GFŻ na podstawie danych zgłoszonych przez organizatora 
regat (rozd.II ust.4) uwzględniając: 

a. ilość sklasyfikowanych jachtów - „A”, 
b. ilość przeprowadzonych wyścigów - „B”, 

 c. średnią* długość trasy wyścigu - „C” 
oraz 

d. oceniając wartość promocyjną i organizacyjną regat - „D”. 
* - średnia długość trasy wyścigu jest ilorazem sumy długości tras i ilości wszystkich  

 rozegranych wyścigów 
2. Stosowane będą niżej wymienione wartości parametrów: 
A - zależnie od ilości sklasyfikowanych jachtów od 1 punktu za ilość najmniejszą i kolejno + 1 pkt. za ilość 
większą, 
B - 1 punkt za każdy sklasyfikowany wyścig, 
C - zależnie od średniej długości trasy od 1 punktu za długość najmniejszą i kolejno + 1 pkt. za długość 
większą, 
D - każdy z członków zarządu GFŻ dysponując ilością punktów równą liczbie rozegranych w sezonie 
regat, klasyfikuje poszczególne regaty przyznając ilość punktów zgodnie z własną opinią; suma 
przyznanych każdym regatom punktów stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości promocyjnej i 
organizacyjnej regat; zależnie od ilości zgromadzonych punktów przyznawany będzie 1 punkt za wartość 
najmniejszą i kolejno + 1 pkt. za wartość większą. 
3. Zwycięzcą w rocznej klasyfikacji regat pozostaje organizator regat, które zgromadzą największą liczbę 
punktów stanowiących sumę poszczególnych współczynników (A+B+C+D). 
4. Klasyfikacja roczna regat następuje i podawana będzie do wiadomości najpóźniej w terminie 
Zakończenia Gdańskiego Sezonu Żeglarskiego przeprowadzanego w roku rozegrania regat. 
5. Klasyfikacja wieloletnia regat ogłaszana będzie w cyklu pięcioletnim do 31 marca roku następnego po 
zakończeniu cyklu. 
6. Obliczenie wyników wieloletniej klasyfikacji regat następuje metodą obliczenia punktów, jak w regatach 
z zastosowaniem systemu „małych punktów”. 
 

IV. Klasyfikacja jachtów 
1. Każdy jacht biorący udział w regatach PZG i spełniający warunki wymienione w rozd.II ust.5 otrzyma 
za udział w każdych regatach PZG ilość punktów równą liczbie zajętego w tych regatach miejsca. 
2. W przypadku gdy zastosowanie będą miały postanowienia rozd.II ust.5 niniejszego regulaminu, do 
ustalenia ilości punktów zaliczanych do klasyfikacji PZG, przyjęte zostanie miejsce zajęte przez jacht w 
regatach po usunięciu z klasyfikacji jachtów nie posiadających aktualnego świadectwa pomiarowego. 
3. Jacht, który nie ukończy w regatach żadnego wyścigu, uzyska za te regaty ilość punktów, jak za 
miejsce ostatnie w tych regatach + 1 punkt. 
4. Jacht, który nie zostanie sklasyfikowany w regatach, otrzyma za te regaty ilość punktów równą liczbie 
jachtów sklasyfikowanych w regatach + 1 pkt. 
5. Do klasyfikacji końcowej, rocznej PZG przyjmowana będzie suma punktów zdobytych przez jacht w 
regatach, po odrzuceniu jednego, najgorszego rezultatu w przypadku rozegrania minimum 5 regat lub 
dwóch najgorszych rezultatów  w przypadku rozegrania minimum 7 regat. 
6. Do ustalenia punktacji wymienionej w ust.1 niniejszego rozdziału stosowany będzie system „małych 
punktów”. 
7. Zwycięzcą klasyfikacji pozostaje jacht, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów. 
8. Klasyfikacje jachtów będą ogłaszane w terminach: 
a. aktualna - do 14 dni po zakończeniu ostatnio rozegranych regat kalendarza PZG, 
b. końcowa, roczna - nie później niż 30 dni przed Gdańskim Zakończeniem Sezonu Żeglarskiego 
organizowanym przez Gdańską Federację Żeglarską, 
c. wieloletnie w cyklu trzyletnim - do 31 marca roku następnego po zakończeniu cyklu. 
 

V. Promocja 
Aktualne klasyfikacje PZG wraz z informacją o uczestnikach oraz komentarzem będą publikowane na 
stronie www.zeglarz.gda.pl i rozsyłane do mediów. 
 

VI. Nagrody 
1. Zarząd GFŻ ogłosi regulamin nagród w każdym roku rozgrywania PZG. 
2. GFŻ zabiegać będzie o stworzenie możliwie dużego budżetu na rzecz puli nagród. 
 

VII. Kary 
1. Regaty, których organizator nie dopełni obowiązku wynikającego z  postanowień rozd.II ust.4,7,9, 
mogą zostać nie ujęte w klasyfikacji końcowej PZG i dodatkowo nie przyjęte do kalendarza PZG w roku 
następnym.  
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2. Z uwagi na występowanie zjawiska nie przestrzegania przez uczestników regat zasad rywalizacji 
określanych „fair play”, zarząd GFŻ zastrzega sobie prawo pominięcia w klasyfikacji końcowej PZG 
jachtów, których sternicy (kapitanowie) lub załogi dopuściły się następujących wykroczeń przeciwko 
podstawowym zasadom etyki i etykiety żeglarskiej: 
 a. nadużycie alkoholu, lub innych środków działających podobnie, 
 b. nagminne, publicznie objawiane zachowanie oceniane, jako negatywnie przekraczające 
 powszechnie przyjęte normy, 
 c. używanie w regatach środków napędowych innych niż dozwolone ożaglowanie, 
 d. omijanie znaków kursowych trasy w sposób świadomy, mający na celu skrócenie trasy 
 wytyczonej do  przebycia. 
3. Decyzję o nałożeniu kar wymienionych w niniejszym rozdziale podejmować będzie zarząd GFŻ na 
podstawie własnych obserwacji, lub udokumentowanych wniosków. 
 

VIII. Postanowienia organizacyjne 
1. GFŻ zastrzega sobie prawo do: 
 a. wyznaczenia obserwatora regat, 
 b. weryfikowania danych ogłaszanych przez Organizatora, wyłącznie w zakresie mającym 
 wpływ na klasyfikację regat, 
 c. ogłaszania klasyfikacji dodatkowych PZG, niewymienionych w niniejszym regulaminie. 
2. Zaleca się organizatorom regat kalendarza PZG stosowanie formularza zgłoszenia do regat 
stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. 
3. W przypadku decyzji Organizatora o podziale na grupy jachtów biorących udział w regatach, zaleca się 
stosowanie następujących zasad podziału jachtów: 
a. w zależności od wartości współczynnika KWR lub 
b. w zależności od wartości stosunku powierzchni pomiarowej ożaglowania S do ciężaru jachtu 
powiększonego o ciężar załogi Vz (1 członek załogi = 80 kg) wg wzoru G=S/Vz. Przedziały podziału 
ustalane są w zależności od liczebności grupy. 
4. Niniejszy regulamin, kalendarz PZG, opis formuły KWR i inne aktualne informacje zamieszczane będą 
na stronie www.zeglarz.gda.pl  
 

Gdańsk, 23 marca 2012 
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