
	
	
	

Offshore	Shorthanded	Racing	
klasyfikacja	łączna	żeglarzy	

	
	

	
	
	
Począwszy	 od	 sezonu	 2018,	 prowadzone	 będzie	 klasyfikacja	 łączna	 żeglarzy	 startujących	 w	 regatach	 OS	
Racing	 i	 stowarzyszonych.	 Regulamin	 klasyfikacji	 można	 znaleźć	 w	 zakładce	 "Do	 pobrania"	 na	
www.doublehanded.gdynia.pl	
	
Regulamin	klasyfikacji	OS	Racing	
1. Organizatorem	cyklu	regat	jest	START-UP	Paweł	Wilkowski,	z	siedzibą	w	Gdyni,	F.	Sokoła	23/6;	NIP	956-

032-96-41	
2. Kasyfikowane	 są	 załogi	 dwuosobowe,	 startujące	 na	 jachtach	 balastowych,	 jednokadłubowych,	 o	

Lc>=6,00	m,	zdolnych	do	żeglugi	po	akwenie	regat,	prawidłowo	zgłoszonych	do	regat	
3. Każdy	wyścig	regat,	w	przypadku	regat	etapowych,	jest	traktowany	oddzielnie	
4. W	 klasyfikacji	 uczestniczą	 żeglarze	 biorący	 udział	 w	 przynajmniej	 2	 wyścigach	 wchodzących	 w	 skład	

cyklu	OS	Racing	
5. Każdy	żeglarz	uczestniczący	w	klasyfikacji	generalnej	będzie	traktowany	indywidualnie	
6. Klasyfikacja	 będzie	 prowadzona	 w	 następujących	 klasach:	 ORC	 ,	 OPEN,	 MINI	 650,	 Classe	 950,	 pod	

warunkiem	uczestnictwa	wystarczającej	liczby	jachtów	w	każdej	z	klasyfikacji	odrębnie.	
7. Ustalenie	 wyniku	 w	 czasie	 przeliczonym	 (dot.	 ORC)	 -	 na	 podstawie	 ToD	 OSN	 dla	 doublehanded,	

niezależnie	od	metody	obliczania	wyników	w	poszczególnych	regatach	uczestniczących	w	OS	Racing.	
8. Dane	ze	świadectw	pomiarowych	zostaną	pobrane	na	1	dzień	przed	startem	każdego	wyścigu.	
9. Do	 klasyfikacji	 generalnej	 będą	 brane	 wyniki	 z	 tych	 wyścigów,	 w	 których	 w	 danej	 klasie	 zostały	

sklasyfikowane	przynajmniej	3	jachty.	
10. Współczynnik	krygujący	

10.1. poszczególne	wyścigi	mogą	mieć	przyznany	współczynnik	korygujący,	nie	większy	od	2,0	
10.2. współczynnik	 korygujący	 zostaje	 nadany	 regatom,	 niezależnie	 od	 tego,	 czy	 ranga	

mistrzowska	dotyczy	wszystkich	klas	startujących	w	regatach	
10.3. wyścigi	o	randze	mistrzowskiej	uzyskują,	w	roku	2018,	współczynnik	korygujący	1,5	
10.4. ustalenie	 współczynników	 korygujących	 na	 każdy	 kolejny	 sezon	 następuje	 do	 końca	

kwietnia	danego	roku	
11. Punktacja	generalna	

11.1. punkty	w	cyklu	regat	obliczane	są	na	podstawie	zajętego	miejsca	(małe	punkty	w	wyścigu),	
wyrażonego	w	%	 (do	 czterech	miejsc	 po	 przecinku)	w	 odniesieniu	 do	 liczby	 sklasyfikowanych	w	
danym	 wyścigu	 jachtów,	 którzy	 uzyskali	 gorszy	 wynik	 w	 wyścigu	 (pokonani),	 mnożonego	 przez	
długość	 trasy	podaną	przez	 Sędziego	Głównego	 regat	oraz	współczynnik	 korygujący;	uzyskane	w	
poszczególnych	 wyścigach	 wyniki	 sumuje	 się	 na	 przestrzeni	 całego	 cyklu	 regat.	 Wynik	 jest	
podawany	w	milach,	z	dokładnością	do	4	miejsc	po	przecinku).		

11.2. końcowy	 wynik	 klasyfikacji	 jest	 obliczany	 poprzez	 podzielenie	 sumy	 mil	 zebranych	 przez	
każdego	zawodnika	uczestniczącego	w	klasyfikacji	przez	sumę	nominalnych	długości	wyścigów	(bez	
uwzględnienia	współczynnika	korygującego),	w	których	dany	zawodnik	został	sklasyfikowany.	

12. Wyniki,	 tabela	 klasyfikacji	 generalnej	 -	 wyniki	 klasyfikacji	 generalnej	 będą	 podawane	 dla	 każdego	
żeglarza	idywidualnie,	począwszy	od	momentu,	gdy	wystartował	w	przynajmniej	2	wyścigach	cyklu	OS	
Racing;	 tabela	 klasyfikacji	 generalnej	 bedzie	 publikowana	 na	 stronie	 Organizatora	
(www.doublehanded.gdynia.pl)	oraz	innych	mediach	

13. Odwołania	 -	 każdy	 uczestnik	 klasyfikacji	 generalnej	 ma	 prawo	 złożyć	 do	 Organizatora	 pisemne	
odwołanie	 z	 uzasadnieniem,	 w	 przypadku	 nieprawidłowego	 sklasyfikowania	 -	 w	 ciągu	 3	 dni	 od	 daty	



publikacji	 aktualnej	 tabeli	 klasyfikacji	 generalnej.	 Takie	 odwołanie	 musi	 zostać	 rozpatrzone	 przez	
Organizatora	w	ciągu	7	dni,	a	wynik	rozpatrywania	-	podany	do	wiadomości	na	stronie	Organizatora.	W	
przypadku	uznania	odwołania	 -	 skorygowana	 tabela	klasyfikacji	 generalnej	musi	 zostać	opublikowana	
niezwłocznie	

14. Nagrody		
14.1. w	każdej	z	klas	przewiduje	się	nagrodę	za	zdobycie	pierwszych	trzech	miejsc	(indywidualnie)	

w	 klasie;	 w	 przypadku	 jednakowej	 liczby	 punktów	 -	 liczba	 nagrodzonych	 miejsc	 wzrasta	
odpowienio;	nagrodami	będą	statuetki/puchary	ufundowane	przez	Organizatora	

14.2. powyższym	 wyróżnieniom	 mogą	 towarzyszyć	 nagrody	 rzeczowe	 i/lub	 finansowe,	
ufdundowane	przez	sponsorów	i	partnerów	OS	Racing	

14.3. Organizator	 oraz	 członkowie	 jego	 rodziny,	 jak	 również	 osoby	 pracujące	 na	 rzecz	
Organizatora	 za	 wynagrodzeniem,	 nie	 mają	 prawa	 do	 nagród	 rzeczowych/finansowych.	
Przysługujące	 im	 nagrody	 przechodzą	 do	 puli	 nagród,	 które	 zostaną	 rozdysponowane	 zgodnie	 z	
wolą	 fundatora	 lub	 będą	 losowane	 wśród	 uczestników	 cyklu	 regat,	 obecnych	 na	 uroczystości	
wręczenia	nagród.	

14.4. pula	 nagród	 rzeczowych/finansowych	 będzie	 sukcesywnie	 uaktualniana,	 stosownie	 do	
zmian,	oraz	ogłaszana	na	stronie	Organizatora	-	www.doublehanded.gdynia.pl	

15. Uczestnicy	 regat	wchodzących	w	skład	cyklu	OS	Racing	wyrażają	zgodę	na	nieodpłatne	wykorzystanie	
ich	wizerunków	przez	Organizatora	oraz	partnerów	OS	Racing	w	celach	organizacji	cyklu	regat	oraz	jego	
promocji	

 


