REGULAMIN
MORSKICH ŻEGLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski, zwane dalej MŻMP, są najwyższej, krajowej rangi regatami
morskich jachtów jednokadłubowych, rozgrywanymi jeden raz w roku w celu wyłonienia najlepszej
załogi oraz nadania jej tytułu Mistrza Polski, ważnego przez okres do terminu startu następnych
Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski.
Rozdział II
ORGANIZACJA MORSKICH ŻEGLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI
§2
Zastosowanie mają aktualne Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ.

1.
2.

3.

4.

§3
Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski rozgrywane są w trzech kategoriach: jednoosobowej
(SH - singlehanded), dwuosobowej (DH - doublehanded) oraz z pełną załogą (FC - fullcrew).
W MŻMP może wziąć udział załoga jachtu, który:
1) posiada aktualne świadectwo pomiarowe ORC International,
2) złoży w terminie określonym Zawiadomieniem o Regatach (ZoR) zgłoszenie startu
i wniesie opłatę wpisową w ustalonej wysokości.
Zgłoszony jacht musi:
1) przybyć do portu regat w ustalonym terminie,
2) poddać się kontroli pomiarowej, zakończonej potwierdzeniem zgodności trymu regatowego
jachtu z danymi zawartymi w jego świadectwie pomiarowym,
3) poddać się inspekcji wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi (OSR),
4) uzyskać pisemne potwierdzenie wykonania ww. czynności, stwierdzające dopuszczenie do
regat.
Jacht dopuszczony do regat nie może bez zgody Komisji Sędziowskiej cumować poza
wyznaczonym miejscem postoju w porcie regat. Niniejszy przepis obowiązuje przez cały czas
trwania MŻMP.
Rozdział III
WARUNKI ORGANIZACYJNE
MORSKICH ŻEGLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI

1.
2.
3.

4.

1
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§4
Portem regat powinien być port/przystań położona w bezpośredniej bliskości wód Morza
Bałtyckiego i połączona z morzem bezpośrednio1.
Czas trwania poszczególnych wyścigów nie powinien być krótszy niż 50 minut.
W MŻMP kategorii z pełna załogą (FC) przynajmniej dwa wyścigi powinny zostać rozegrane na
trasie otwartej, w tym jeden z nich powinien zostać rozegrany na trasie, której całkowita
długość powinna przekroczyć 30 Mm; dopuszczalne jest uzasadnione odstępstwo2 od tej
reguły spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Szczegółowe wymagania
dotyczące wyścigów w kategoriach SH i DH zostaną ustalone w umowie o organizację MŻMP.
Zespół ds. regat morskich PZŻ, zwany dalej ZRM, może wydać decyzję dotyczącą
ograniczenia liczby startujących załóg.
§5
Procedura wyłaniania organizatora MŻMP
decyduje opinia ZRM w sprawie wydania licencji PZŻ
organizator zobowiązany jest uzyskać decyzję ZRM dotyczącą uzasadnienia skrócenia trasy wyścigu

Uchwała nr …/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 12.11.2020 r.

1

ZRM może wyłonić organizatora MŻMP w drodze konkursu lub mianowania.
ZRM ogłasza konkurs ofert na organizację Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski, zwanych
dalej MŻMP, nie później niż w dniu 31 października roku poprzedzającego rok
przeprowadzenia Mistrzostw. Zawiadomienie o otwarciu konkursu jest publikowane na
oficjalnej stronie PZŻ (www.pya.org.pl).
3. Po opublikowaniu zawiadomienia o otwarciu konkursu ofert ZRM przyjmuje oferty na
organizację MŻMP przez 30 dni od daty publikacji zawiadomienia. Oferty muszą być przesłane
zgodnie z podanymi w zawiadomieniu informacjami kontaktowymi. Przyjmowane są wyłącznie
oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane załączniki i informacje zgodnie
z wymaganiami określonymi w zawiadomieniu o otwarciu konkursu ofert. ZRM nie ma
obowiązku informowania Oferentów o brakach formalnych w złożonych ofertach i może je
odrzucić z ww. przyczyn bez uzasadnienia.
4. ZRM ma prawo przedłużyć lub skrócić czas przyjmowania ofert informując o tym w stosownym
komunikacie umieszczonym na oficjalnej stronie PZŻ.
5. Po zakończeniu okresu przyjmowania ofert ZRM w ciągu 15 dni dokonuje oceny zgłoszeń
i wyznacza proponowanego Organizatora MŻMP i kieruje do Zarządu PZŻ wniosek o zawarcie
umowy na organizację MŻMP.
6. Mianowany Organizator jest zobowiązany do wynegocjowania z PZŻ warunków umowy na
organizację MŻMP i jej podpisania w ciągu 15 dni od daty skierowania wniosku o zawarcie
umowy do Zarządu PZŻ. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszych przepisów. Jeżeli do
podpisania umowy nie dojdzie w wyznaczonym czasie, ZRM występuje do Zarządu PZŻ
o unieważnienie wniosku i w zależności od sytuacji może złożyć wniosek o zawarcie umowy
z innym Oferentem poprzedniego konkursu lub ogłosić nowy konkurs ofert na organizację
MŻMP.
7. Decyzja Zarządu PZŻ o zawarciu umowy jest publikowana na oficjalnej stronie PZŻ.
8. W przypadku, gdy trzy kolejno składane wnioski nie zakończą się zawarciem umowy, ZRM
może wnioskować do Zarządu PZŻ o wydanie decyzji w sprawie rezygnacji z przeprowadzenia
MŻMP w danym roku.
9. Szczegółowe wymagania ofertowe:
1) oferty muszą być kompletne i złożone w terminie oraz w sposób określony
w zawiadomieniu o otwarciu konkursu ofert;
2) oferta musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i organizacji MŻMP,
w szczególności:
a) opis akwenu, trasy poszczególnych wyścigów i ramowy terminarz imprezy,
b) preliminarz imprezy,
c) plan promocyjny,
d) założenia organizacyjne,
e) wszelkie informacje, ilustracje, plany, materiały foto-wideo, które mogą mieć wpływ na
ocenę atrakcyjności oferty;
3) Organizatorem nie może zostać osoba fizyczna ani instytucja będąca w stanie upadłości,
likwidacji, egzekucji komorniczej itp.;
4) Organizator zapewni, iż nazwa wydarzenia zawierać będzie sformułowanie Morskie
Żeglarskie Mistrzostwa Polski z dopiskiem informującym o kategorii Mistrzostw (§ 3 pkt.1);
5) Organizator zgodnie z treścią umowy będzie zobowiązany do działań promocyjnych na
rzecz PZŻ w zakresie określonym umową;
6) Organizator odpowiadał będzie za wszelkie kwestie organizacyjno-porządkowe
i koordynację wydarzenia z właściwymi służbami, w tym celu wyznaczy Komandora Regat,
osobę bezpośrednio odpowiedzialną z ramienia Organizatora.
10. Postanowienia:
1) w przypadku, gdy do konkursu o organizację Mistrzostw Polski dowolnej kategorii,
przystępują podmioty z różnych regionów, konkurs należy rozstrzygnąć w sposób dający
możliwość rozegrania Mistrzostw Polski różnej kategorii w różnych regionach;
2) w kwestiach spornych, na każdym etapie procesu wyłaniania Organizatora MŻMP,
Oferentowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu PZŻ;
3) składając ofertę Oferent przyjmuje odpowiedzialność prawną za prawdziwość podanych
w ofercie informacji;
4) Zarządowi PZŻ przysługuje prawo wstrzymania, anulowania procesu wyłaniania
Organizatora MŻMP z istotnych przyczyn, które opisane muszą być w stosownym
komunikacie o wstrzymaniu, anulowaniu konkursu ofert, zamieszczonym na stronie
internetowej PZŻ (www.pya.org.pl).
1.
2.
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§6
ZRM:
1) może powierzyć część lub całość obowiązków związanych z organizacją MŻMP
podmiotowi spełniającemu wymagania przepisu § 5 ust. 1 Zasad organizacji regat
żeglarskich PZŻ;
2) ogłasza w terminie do 31 marca w roku obowiązywania graniczne wartości współczynnika
CDL, decydujące o podziale na grupy jachtów, po zakończeniu procedury zgłoszeniowej
jachtów, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach korektę podziału3 na grupy wg
współczynników CDL;
3) ogłasza dane organizatorów MŻMP poszczególnych kategorii, terminy i miejsca ich
rozegrania w terminie do 31 stycznia roku rozegrania MŻMP;
4) ogłasza wszelkie, oficjalne dokumenty na stronie internetowej PZŻ pod adresem:
http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zespol-ds-regat-morskich/;
5) posługuje się adresem e-mail: zrm@pya.org.pl;
6) jest uprawniony do zmiany terminów wymienionych w niniejszym paragrafie.
Organizator - podmiot odpowiedzialny bezpośrednio za organizację regat jest zobowiązany:
1) zawrzeć umowę o organizację MŻMP;
2) wyznaczyć Komandora regat – osobę odpowiedzialną za organizację regat;
3) złożyć wniosek o wydanie licencji PZŻ na organizację MŻMP wraz z projektem
Zawiadomienia o regatach w terminie nie później niż 14 dni przed datą publikacji
Zawiadomienia o regatach;
4) po uzyskaniu pozytywnej opinii ZRM odnośnie wniosku o wydanie licencji PZŻ ogłosić
Zawiadomienie o Regatach MŻMP (ZoR) w terminie do 31 marca4 roku ich rozegrania;
5) niezwłocznie ogłaszać wyniki poszczególnych wyścigów i rezultaty końcowe MŻMP;
6) zapewnić zatrudnienie wymaganej liczby osób o odpowiednich kwalifikacjach do obsługi
regat;
7) zapewnić dostępność i możliwość korzystania ze sprzętu oraz urządzeń technicznych
w odpowiedniej ilości i właściwej jakości;
8) zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie NNW obejmujące wszystkich członków obsługi
regat;
9) przygotować i zrealizować program promocji MŻMP.
Rozdział IV
KLASYFIKACJA MORSKICH ŻEGLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§7
Wyniki wyścigów na trasach otwartych wymienione w § 4 ust. 3 będą przyjęte do klasyfikacji
regat ze współczynnikiem 1,3
Zalecana, minimalna liczba planowanych wyścigów wynosi 5.
Rozegranie mniej niż 3 wyścigów powoduje uznanie MŻMP za nieprzeprowadzone, co skutkuje
odstąpieniem od nadania tytułów mistrzowskich. W takim przypadku regaty mogą5 zostać
uznane za rozegrane, a ich rezultaty ujęte w klasyfikacji MŻPP.
Wyniki MŻMP będą ujęte w klasyfikacji MŻPP pod warunkiem spełnienia przepisów
Regulaminu MŻPP.
Może zostać ogłoszona klasyfikacja zespołowego Mistrza Polski.
MŻMP mogą zostać ogłoszone eliminacją do reprezentacji Polski mającej wziąć udział
w regatach mistrzowskich rangi kontynentalnej lub światowej i Igrzyskach Olimpijskich.

§8
Zwycięskie załogi otrzymują:
1) za zajęcie I miejsca – tytuł Mistrza Polski, medale złote, puchar i nagrodę, według regulaminu
ogłoszonego przez organizatora;
2) za zajęcie II miejsca – tytuł Wicemistrza Polski, medale srebrne i puchar;
3) za zajęcie III miejsca – tytuł drugiego Wicemistrza Polski medale brązowe i puchar;
4) za zajęcie miejsc od IV do VI – plakietki;
3
4

5

wymaga zgody ZRM
ZoR może zostać zmienione zgodnie z przepisem 89.2.b PRŻ, jakakolwiek zmiana ZoR wymaga akceptacji ZRM; w przypadku
zmian o dużym zakresie może zostać wydana decyzja o obowiązku ponownego uzyskania licencji PZŻ
wymaga decyzji ZRM
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5)

inne nagrody zgodnie z regulaminem nagród ogłoszonym przez organizatora.
Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE

1.

2.
3.

§9
Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane corocznie na podstawie wniosków
złożonych nie później niż w dniu 31 października roku poprzedzającego obowiązywanie
regulaminu.
Zmiany niniejszego regulaminu są zatwierdzane przez Zarząd PZŻ w terminie do 30 listopada
roku poprzedzającego obowiązywanie regulaminu.
W przypadku, gdy w terminie wymienionym w ust. 2 nie zostanie ogłoszony zmieniony tekst
regulaminu MŻMP, przepisy regulaminu obowiązują w kolejnych edycjach MŻMP.
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