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INSTRUKCJA ŻEGLUGI

1. Regaty “e-Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego” rozegrane zostaną w oparciu o
platformę Virtual Regatta (www.virtualregatta.com) zarządzaną przez World Sailing.
Regaty składają się z rundy eliminacyjnej (4-5.06.21r.) oraz finału (6.06.21r.). Piętnastu
czołowych zawodników rundy eliminacyjnej zostanie zaproszonych do udziału w
“finale e-Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego”.

2. Wyścigi odbędą się zgodnie z regułami gry Virtual Regatta (www.virtualregatta.com).

3. Pseudonim zakładany przez zawodnika na platformie Virtual Regatta nie może być
wulgaryzmem, obraźliwy dla innych osób, reklamą produktów, firm, klubów lub
stowarzyszeń nie będących członkami PZŻ. Wymaga się, aby zawodnicy posługiwali
się pseudonimem Imię_Nazwisko_Klub. Przykład zamieszczono poniżej.

4. Komunikacja z zawodnikami będzie odbywać się przy pomocy aplikacji Discord, pod
adresem https://discord.gg/KMrDqayZ. Komunikaty dla zawodników będą
jednocześnie umieszczane na oficjalnej tablicy ogloszeń znajdującej się online, na
stronie https://events.pya.org.pl/e-puchar-polskiego-zwiazku-zeglarskiego,e41

5. Regaty odbędą się na jachtach klasy 49er.

http://www.virtualregatta.com
http://www.virtualregatta.com
https://discord.gg/KMrDqayZ
https://events.pya.org.pl/e-puchar-polskiego-zwiazku-zeglarskiego,e41


6. Format:

Zawodnicy ścigać się będą w grupach nie przekraczających 20 graczy. Liczba
wyścigów będzie następująca:

4.06.2021 (runda eliminacyjna) 5

5.06.2021 (runda eliminacyjna) 5

6.06.2021 (Finał E-Pucharu PZŻ) 5

W dniach 4-6.06.2021 starty do pierwszych wyścigów planowane są na godzinę 18.05.

7. Punktacja w rundzie eliminacyjnej (4-5.06.21)

a. W rundzie eliminacyjnej ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z
Dodatkiem A. PRŻ B8 nie ma zastosowania.

b. Zawodnicy, którzy zgłosili się do regat i nie ukończą żadnego wyścigu, nie zostaną
sklasyfikowani w regatach.

c. W przypadku rozegrania mniej niż 6 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii
wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.

d. W przypadku rozegrania 6 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie
odrzucony.

e. Drugiego dnia rundy eliminacyjnej przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie
wyników z dnia pierwszego i zgodnie ze schematem:

Pierwszy Yellow

Drugi Blue

Trzeci Yellow

Czwarty Blue

i tak dalej

f. Słaba jakość połączenia internetowego, którym dysponuje zawodnik nie jest
podstawą do  zadośćuczynienia.

Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-15 otrzymają zaproszenie do udziału w „Finale
e-Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego”. Dorobek punktowy uzyskany w rundzie
eliminacyjnej jest zerowany.



8. Punktacja w “Finale e-Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego” (6.06.21)

a. W rundzie finałowej ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem
A. PRŻ B8 nie ma zastosowania.

b. Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do regat i nie ukończą żadnego wyścigu, nie
zostaną  sklasyfikowani w regatach.

c. W przypadku rozegrania mniej niż 3 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii
wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.

d. W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie
odrzucony.

e. Słaba jakość połączenia internetowego, którym dysponuje zawodnik nie jest
podstawą do  zadośćuczynienia.

9. Trasa

Oznaczenie Kolejność okrążania znaków

Upwind S. 2T Start - 1 - 1a - 2s/2p - 1 - 1a - Meta

10. Informacje dodatkowe:

Dla uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę www.events.pya.org.pl lub
aplikacji Discord.

http://www.events.pya.org.pl

