
REGULAMIN PUCHARU POLSKI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA REGATOWEGO KLASY FINN 
(PSRKF) 2018 

1. Cykl regat o Puchar PSRKF 2018 rozgrywany jest pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia 
Regatowego Klasy Finn. 

2. Regaty w cyklu Puchar Polski PSRKF 2018  są rozgrywane wg Przepisów Regatowych Żeglarstwa 
ISAF i niniejszego regulaminu. 

3. Puchar PSRKF 2018 jest otwarty dla wszystkich zawodników startujących na jachtach Finn i 
spełniających Przepisy klasy Finn. 

4. Celem cyklu jest: 

 popularyzacja klasy Finn w różnych częściach Polski 
 integracja zawodników startujących w klasie FINN, umożliwienie wymiany informacji i 

wiedzy trenerskiej 
 podniesienie poziomu sportowego poprzez wspólne stary zawodników w różnym wieku i 

różnym poziomie umiejętności  
 podniesienie poziomu sportowego w klasie FINN poprzez większą ilość startujących w 

regatach zawodników 
 umożliwienie startu w regatach w klasie FINN blisko miejsca zamieszkania zawodnika 
 istnienie uznanego na przestrzeni lat rankingu umożliwiającego porównanie osiągnięć 

zawodników oraz znajdowanie najbardziej utalentowanych wśród młodych zawodników 
 budowanie zaplecza osobowego klasy FINN będącego warunkiem osiągania przez 

polskich zawodników wysokiego poziomu sportowego 

5. Nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Regatowego klasy 
Finn. 

6. Prowadzona jest następująca klasyfikacja: 
a. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Open 
b. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Senior (od 24 do 39 roku życia) 
c. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Junior (do 23 roku życia) 
d. Puchar Polski klasy Finn - klasyfikacja Masters Open (od 40 roku życia) 
e. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Master (od 40 do 49 roku życia) 
f. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Grand Master (od 50 do 59 roku życia) 
g. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Grand Grand Master (od 60 do 69 roku życia) 
h. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Legend (od 70 roku życia) 

W punktach 5b – 5h sformułowanie „rok życia” dotyczy rocznika, a nie skończonej liczby lat. 

7. Do Klasyfikacji Pucharu Polski PSRKF 2018 zalicza się następujące imprezy: 

Regaty Miejsce Termin Współczynnik 
Puchar PZŻ Krynica Morska 04-06.05.2018 1.0 
Memoriał Mariana 
Jankowskiego 

Poznań 09-10.06.2018 1.0 

Nord Cup  Gdańsk 30.06-02.07.2018 1.0 
Puchar Prezydenta Gdyni Gdynia 06-08.07.2018 1.0 



Puchar Pomorza 
Zachodniego/Regaty Fair 
Play 

Szczecin 11-13.08.2018 1.0 

Sails Festival Świnoujście 17-19.08.2018 1.0 
Mistrzostwa Polski AOC wg ustaleń PZŻ 27-30.09.2018 1.5 
Regaty Zakończenia Sezonu Wolsztyn 13-14.10.2018 1.2 

7. Do punktacji Pucharu Polski liczona będzie suma 5 regat z największą ilością punktów za zajęte 
miejsca zgodnie z pkt 8. 

8. Ustala się następującą punktację w za miejsca w zajęte w regatach: 
1 miejsce : 50 pkt 
2 miejsce : 49 pkt i tak dalej co jeden punkt w dół 

Następnie przynależne zajętym miejscom punkty w regatach mnoży się razy współczynnik z tabeli 
w  pkt 6 dla danych regat. 
W przypadku wystąpienia na minimum jednych regatach liczonych do Rankingu Pucharu Polski 
2018  większej ilości łódek klasy Finn niż 50, przyjmiemy punktację do wszysktich imprez zgodnie 
ze schematem: 
1 miejsce : 100 pkt 
2 miejsce :  i tak dalej co jeden punkt w dół 

9. W regatach, w których sklasyfikowano mniej niż 4 jachty, nie będą przyznawane punkty rankingowe. 
10. W przypadku wystąpienia na zawodach w ramach Pucharu Polski zawodników nie będących 

członkami PSRKF i wyprzedzenia zawodników będących członkami Stowarzyszenia, zawodnik 
będący członkiem Stowarzyszenia bedzie miał przyznane punkty do Rankingu zgodnie z zajętym 
miejscem w klasyfikacji wszystkich zawodników, a nie w klasyfikacji zawodników będących 
członkami Stowarzyszenia. 

11. W przypadku wystąpienia na zawodach w ramach Pucharu Polski zawodników zagranicznych nie 
będących członkami PSRKF i wyprzedzenia zawodników będących członkami Stowarzyszenia, 
zawodnik będący członkiem Stowarzyszenia bedzie miał przyznane punkty do Rankingu zgodnie z 
zajętym miejscem w klasyfikacji zawodów, a nie w klasyfikacji Polaków. 

12. W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez zawodników ubiegających się o Puchar Polski 
klasy Finn decyduje lepsze miejsce zajęte w Mistrzostwach Polski klasy Finn. W przypadku dalszych 
remisów decyduje lepsze miejsce zajęte w Pucharze PZŻ, a następnie NORDCUP. Klasyfikacja 
końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach liczonych do klasyfikacji Pucharu Polski. 

13. Warunkiem klasyfikacji w Pucharze Polski PSRKF jest wniesienie składki członkowskiej do 
Stowarzyszenia w wysokości 200 złotych (100 złotych w przypadku wniesienia opłaty do 1 maja 
2018) od jachtu na konto bankowe Stowarzyszenia. Składka członkowska powinna być wniesiona 
najpóźniej przed ostatnimi regatami z Kalendarza Regat przedstawionego w punkcie 6. 

 
 

 


