1. STRUKTURA SEZONU

a) PGE ePuchar Polskiego Związku Żeglarskiego oraz PGE Mistrzostwa Polski eSailing
Wydarzenia online, które zaliczają się do PGE eSailing Pucharu Polski. Czołowa dziesiątka pucharu
polski zostaje zaproszona do Wielkiego Finału PGE eSailing Pucharu Polski. Dodatkowo PGE ePuchar
Polskiego Związku Żeglarskiego jest jedyną eliminacją do PGE eGdynia Sailing Days.
●

Rywalizacja piątek - sobota - rywalizacja flotowa,

Pierwszego i drugiego dnia regat odbędą się wyścigi flotowe, w którym będą brać udział wszyscy
zgłoszeni zawodnicy. Czołowa dziesiątka uzyskuje awans do niedzielnych wyścigów finałowych.
●

Rywalizacja w niedzielę - rozgrywka finałowa,

Do wyścigów finałowych przystępuje dziesięciu zawodników z zerowym dorobkiem punktowym. Po
rozegraniu wyścigów finałowych, czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników awansuje do
Wielkiego Finału z zerowym dorobkiem punktowym.

b) PGE eGdynia Sailing Days
Jednodniowe wydarzenie będące częścią esportowych zmagań podczas imprezy Gdynia Sailing Days.
Czołowa dziesiątka regat eliminacyjnych (PGE ePucharu Polskiego Związku Żeglarskiego), zostanie
zaproszona do Gdyni, gdzie rozgrywka będzie transmitowana na żywo.
c) Wielki Finał PGE eSailing Pucharu Polski
Do Finału zaproszona zostanie czołowa dziesiątka PGE eSailing Pucharu Polski wyłoniona na podstawie
rankingu (punkt. 4.). Zawodnicy zostaną zaproszeni do udziału w Finale, który odbędzie się podczas
żeglarskich Mistrzostw Polski i będzie transmitowany na żywo.
d) Zimowy ePuchar PGE
Wydarzenie online, podsumowujące sezon PGE eSailing 2022.
2. PUNKTACJA
Punktacja w poszczególnych imprezach będzie odbywać się zgodnie z przepisami regatowymi
żeglarstwa. Punktacja PGE eSailing Pucharu Polski będzie przebiegać następująco:
Pierwszy Drugi Trzeci Czwarty Piąty Szósty Siódmy Ósmy Dziewiąty Dziesiąty -

23 pkt.
21 pkt.
19 pkt.
17 pkt.
16 pkt.
15 pkt.
14 pkt.
13 pkt.
12 pkt.
11 pkt.

Jedenasty 10 pkt.
Dwunasty 9 pkt.
Trzynasty 8 pkt.
Czternasty 7 pkt.
Piętnasty 6 pkt.
Szesnasty 5 pkt.
Siedemnasty - 4 pkt.
Osiemnasty - 3 pkt.
Dziewiętnasty - 2 pkt.
Dwudziesty - 1 pkt.

Punkty z PGE ePucharu PZŻ oraz PGE Mistrzostw Polski zostaną zsumowane. W przypadku remisów,
znaczenie ma wynik osiągnięty podczas PGE Mistrzostw Polski.

3. UCZESTNICTWO
W regatach PGE eSailing 2022 mogą brać udział zawodnicy posiadający licencję sportową lub
amatorską Polskiego Związku Żeglarskiego. Komunikacja będzie odbywać się poprzez kanały
wskazane przez organizatora. Polski Związek Żeglarski nie będzie pobierać wpisowego do regat.
Klasy regatowe, w których będą mierzyć się zawodnicy zostaną określone przez organizatora.

