Regulamin przyznawania i organizacji regat rangi regionalnych Mistrzostw w
Województwie Zachodniopomorskim
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszelkie regaty żeglarskie aspirujące do uzyskania najwyższej rangi regionalnej i chcące posłużyć się
nazwą Mistrzostw podlegają niniejszemu regulaminowi i nazywane będą dalej w niniejszym
Regulaminie Mistrzostwami.
2. Ogólnopolskie regaty rangi Mistrzostw Polski oraz rangi mistrzostw krajowych stowarzyszeń
klasowych nie są przedmiotem niniejszego Regulaminu.
3. Nazwa regat musi zawierać w sobie człon “Mistrzostwa” oraz drugi odnoszący się do szczególnego
obszaru działania ZOZŻ lub do samego ZOZŻ.
4. Dla każdej grupy klasy sportowej lub amatorskiej w danym roku mogą się odbyć tylko jedne regaty
rangi regionalnych Mistrzostw.
Rozdział II
PRZYZNANIE ORGANIZACJI
1. Prawo do organizacji regat żeglarskich rangi Mistrzostw przyznaje Zarząd ZOZŻ na wniosek
zainteresowanego klubu.
2. Klub wnioskujący o prawo organizacji Mistrzostw musi być zrzeszonym klubem w ZOZŻ i nie zalegać
ze składkami.
3. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego wniosku o organizację Mistrzostw w danej klasie
sportowej lub amatorskiej, Zarząd ZOZŻ może wyłonić organizatora w drodze konkursu lub
mianowania.
4. Wnioski o przyznanie organizacji Mistrzostw w roku następnym należy składać w terminie do 30
grudnia danego roku1
Rozdział III
KONKURENCJE I KLASY
1. Dla klas sportowych Mistrzostwa organizowane będą dla konkurencji wymienionych w Krajowym
Systemie Rywalizacji Sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego.
2. Regaty dla klas sportowych mogą się odbywać z podziałem na grupy wiekowe zgodnym z Krajowym
Systemem Rywalizacji Sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego lub bez podziału.
3. Dla klas amatorskich nie ujętych w Krajowym Systemie Rywalizacji Sportowej Polskiego Związku
Żeglarskiego Mistrzostwa organizowane będą zgodnie z przepisami danego stowarzyszenia
klasowego.
4. Dla klas morskich Mistrzostwa organizowane będą w klasach KWR i ORC z podziałem na grupy
zgodnym Regulaminem Pucharu Sezonu KWR ZOZŻ oraz Regulaminem Pucharu Sezonu ORC ZOZŻ.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Mistrzostwa muszą być zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z Zasadami Organizacji Regat
Żeglarskich PZŻ, Przepisami Regatowymi Żeglarstwa oraz przepisami klasowymi i stowarzyszeń klas
regatowych.
2. Zwycięzca regat otrzyma tytuł Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego
3. Organizator Mistrzostw po przyznaniu mu prawa do organizacji zobowiązany jest do uzgodnienia z
ZOZŻ warunków współpracy przy organizacji. Szczegółowe warunki będą zawarte w podpisanej
umowie na organizację Mistrzostw pomiędzy Organizatorem i ZOZŻ.
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Na sezon 2021 termin składania wniosków został przedłużony do 28 lutego 2021
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