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Podstawowe informacje:


Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski


 
Kontakt: Polski Związek Żeglarski 
al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa  
Tel.: +48 22 541 63 
e-mail: pyabiuro@pya.org.pl 
www.pya.org.pl




INSTRUKCJA GRY 

1. Regaty kwalifikacyjne do eSailing Nations Cup rozegrane zostaną w oparciu o 
platformę Virtual Regatta (www.virtualregatta.com) zarządzaną przez World Sailing. 
Regaty odbędą się w dniach 2-3.05.2022r. Dwóch czołowych zawodników regat 
zostanie zaproszonych do zespołu reprezentującego Polski Związek Żeglarski w 
rozgrywkach eSailing Nations Cup. W przypadku zwycięstwa w rozgrywce 
zawodników zajmujących lokaty polskiej czołowej dziesiątki światowego rankingu 
Virtual Regatta (aktualizacja 26.04.2022), do zespołu zakwalifikowani zostaną niżej 
sklasyfikowani gracze.


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


3. Pseudonim zakładany przez zawodnika w platformie Virtual Regatta nie może być 
wulgaryzmem, obraźliwy dla innych osób, reklamą produktów, firm, klubów lub 
stowarzyszeń nie będących członkami PZŻ. Przykład zamieszczono poniżej. W 
przypadku, jeśli gracz dysponuje już pseudonimem w grze, prosimy o przesłanie 
informacji dopasowującej jego pseudonim do danych zarejestrowanych w systemie 
events.pya. Informacje te można przesłać poprzez kanał „esailing-nations-cup-
rejestracja” w aplikacji Discord. 

 

 

4. Komunikacja z zawodnikami będzie odbywać się w aplikacji Discord. Komunikaty dla 
zawodników będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
kanale #esailing-nations-cup w aplikacji Discord oraz w serwisie 
www.events.pya.org.pl. 


http://www.virtualregatta.com
http://www.virtualregatta.com


5. Format: 


Zawodnicy ścigać się będą w jednej grupie. Planuje się rozegranie 12 wyścigów. 
Liczba wyścigów będzie następująca:


 

W dniach 2-3.05.2022 starty do pierwszych wyścigów planowane są na godzinę 20:30. 


6. Punktacja


a. W regatach 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, zostaną  
sklasyfikowani jako DNF. 


c. W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii 
wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.


d. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 
odrzucony.


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


7. Trasa 


Parametry wyścigów na dany dzień będą umieszczone na tablicy ogłoszeń 30 minut 
przed pierwszym startem. 


8. Informacje dodatkowe:


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