
REGULAMIN
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PUCHARU SEZONU ORC

1. Zachodniopomorski Puchar Sezonu ORC (Puchar Sezonu) ma na celu wyłonienie najlepszego
jachtu startującego w cyklu regat klasyfikowanych wg formuły ORC.

2. Organizatorem Pucharu Sezonu jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski
(ZOZŻ).

3. Klasyfikacja obejmuje jachty posiadające aktualne Certyfikaty Pomiarowe ORC International
lub ORC Club.

4. Do punktacji Pucharu Sezonu zaliczane są imprezy z Kalendarza Regat ZOZŻ posiadające
licencję na przeprowadzenie regat.

5. Każdy jacht startujący w regatach zaliczanych do Pucharu Sezonu otrzymuje punkty na
podstawie wyników końcowych ogłoszonych przez komisję sędziowską. Jacht, który zajmie
ostatnie miejsce otrzyma 1 punkt. Każdy następny otrzyma ilość punktów równą sumie liczby
jachtów pokonanych plus jeden punkt. Jacht, który nie wystartuje w żadnym z wyścigów
(DNC, DNS) uzyska 0 punktów i nie jest traktowany jako jacht pokonany.

6. Liczba uzyskanych punktów mnożona jest przez współczynniki rangi regat:

a. współczynnik ilości wyścigów:

i. współczynnik 0,75: w przypadku rozegrania do 4 wyścigów

ii. współczynnik 1,0: w przypadku rozegrania od 5 do 7 wyścigów

iii. współczynnik 1,25: w przypadku rozegrania więcej niż 7 wyścigów

b. współczynnik sposobu obliczania wyników wyścigów:

i. współczynnik 0,75: w przypadku gdy wyniki większości wyścigów zostaną
obliczone za pomocą metod uproszczonych (simple scoring: Time on Time,
Time on Distance)

ii. współczynnik 1,0: w przypadku gdy wyniki większości lub połowy wyścigów
zostaną obliczone za pomocą metod pośrednich (Triple Number)

iii. współczynnik 1,25: w przypadku gdy wyniki większości lub połowy
wyścigów zostaną obliczone za pomocą metody krzywej osiągów
(Performance Curve Scoring przy użyciu dedykowanego oprogramowania
ORC Scorer lub CyberAltura).

c. regaty rangi Mistrzostw Okręgu posiadać będą współczynnik 2,0 bez względu na ilość
wyścigów i zastosowaną metodę liczenia wyników.

7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwa lub więcej jachtów remisy
rozstrzygane są zgodnie z Dodatkiem A PRŻ.

8. Puchar Sezonu otrzyma jacht, który w cyklu regat w sezonie nawigacyjnym uzyska
największą liczbę punktów. Do klasyfikacji przyjmuje się wyniki z maksymalnie 5 regat,
w których jacht uzyskał największą liczbę punktów.

9. Aktualny ranking jachtów Pucharu Sezonu publikowany jest na stronie internetowej ZOZŻ
(www.zozz.org).

10. Koordynatorem Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC jest delegowany przedstawiciel
ZOZŻ.

11. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane corocznie na podstawie wniosków złożonych
nie później niż w dniu 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania regulaminu.
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