Warszawa, 2020.03.01
PUCHAR POLSKI 2020
W związku z Uchwałą Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy 420, punkty do rankingu w
sezonie 2020 naliczane będą od momentu wpłaty składki członkowskiej na konto
stowarzyszenia. W przypadku zmiany załoganta w trakcie sezonu, liczy się termin opłacenia
składki przez sternika oraz fakt opłacenia składki przez załoganta, przed jego pierwszym
startem.
Przykład: Jeżeli załoga weźmie udział w regatach PP zanim opłaci składkę członkowską, nie otrzyma
ona punktów do rankingu za start w tych regatach. Po opłaceniu składki, załoga będzie mogła
„punktować” jedynie w kolejnych regatach Pucharu Polski.

REGULAMIN PUCHARU POLSKI W ROKU 2020
1. Puchar Polski rozgrywany jest w kategorii kobiet oraz mężczyzn.
2. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze załogi w kategorii kobiet i mężczyzn.
3. Podstawą jest klasyfikacja sterników (bardzo istotne w przypadku zmiany załogi
w trakcie trwania sezonu). W przypadku zmiany składu załogi, nagrodą zostanie
uhonorowany ten załogant, z którym sternik zdobędzie najwięcej punktów.
4. Stosowana będzie następująca punktacja:
1 MIEJSCE
2 MIEJSCE
3 MIEJSCE
4 MIEJSCE
…

ilość punktów równa ilości startujących załóg w danych regatach + 1
ilość punktów równa ilości startujących załóg w danych regatach – 1
ilość punktów równa ilości startujących załóg w danych regatach – 2
ilość punktów równa ilości startujących załóg w danych regatach – 3
Itd.

Tabela 1 Punktacja Pucharu Polski Juniorów PSK420

5. Punktacja Pucharu Polski powstanie przez zsumowanie punktów rankingowych, zdobytych
przez sternika w pięciu stałych imprezach oraz z dwóch dowolnie wybranych imprez
z kalendarza PSK420 o współczynniku 1,0.
Puchar Polski Centralnej

Zegrze

08.05.2020 – 10.05.2020

Puchar PZŻ

Krynica Morska

15.05.2020 – 17.05.2020

Puchar Dziwnowa

Dziwnów

05.06.2020 – 07.06.2020

Mistrzostwa Polski
Finał Pucharu Polski:
Mistrzostwa Bazy Mrągowo

Górki Zachodnie

10.09.2020 – 13.09.2020

Mrągowo

09.10.2020 – 11.10.2020

Tabela 2 Wykaz 5 podstawowych regat zaliczanych do Pucharu Polski PSK420 na sezon 2020

6. Mistrzostwa Polski będą liczone ze współczynnikiem 2, kolejne 4 imprezy stałe
ze współczynnikiem 1,5. Pozostałe regaty będą liczone ze współczynnikiem 1.
7. Klasyfikowani będą jedynie zawodnicy z opłaconymi składkami PSK420.
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Składki 2020
Zarząd PSK420 przypomina, że zgodnie ze Statutem PSK420, czynni członkowie
Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacania rocznych składek członkowskich.
Wysokość składki w roku 2020 wynosi 70zł i należy ją wpłacić tak, aby została zaksięgowana
na koncie PSK420 nie później niż 30 kwietnia 2020 roku.
Nieopłacenie składki w terminie wyłączy zawodnika z klasyfikacji w eliminacjach do imprez
głównych, natomiast punkty w klasyfikacji Pucharu Polski Klasy 420 będą naliczane od daty
opłacenia składki.
W przypadku, gdy w trakcie sezonu skład załogi ulega zmianie, ważny jest termin opłacenia
składki przez sternika, zaś załogant, o ile nie miał wcześniej opłaconej składki, musi ją opłacić
w dniu rozpoczęcia pierwszych regat, w których bierze udział, aby punkty zdobyte przez
załogę mogły zostać zaliczone do kwalifikacji.
Pełnoletni członkowie PSK420, którzy chcą brać czynny udział w głosowaniach podczas WZC
także muszą opłacić składkę w terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Szczegóły są podane
w Statucie PSK420

ELIMINACJE MEJ, MMŚWS, MP Sprint

Eliminacje do MEJ 2020
Imprezy kwalifikacyjne:
Puchar Polski Centralnej

Zegrze

08.05.2020 – 10.05.2020

Puchar PZŻ

Krynica Morska

15.05.2020 – 17.05.2020

Puchar Dziwnowa

Dziwnów

05.06.2020 – 07.06.2020

Tabela 3 Eliminacje do MEJ 2020

Do kwalifikacji liczą się najlepsze dwie imprezy eliminacyjne z trzech.

Do startu w Mistrzostwach Europy Juniorów w kategorii OPEN kwalifikuje się pierwsze 10
załóg z rankingu krajowych eliminacji do MEJ, bez względu na wiek, w tym nie mniej niż 1
załoga żeńska. Do startu w kategorii U17 kwalifikuje się 5 załóg, w tym nie mniej niż 1
załoga żeńska.
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Jeżeli pośród pierwszych dziesięciu zakwalifikowanych załóg, znajdą się załogi spełniające
kryteria startu w kategorii U17, maja one prawo wyboru kategorii, w której chcą startować.
Taką decyzję załoga musi przedstawić drogą mailową na adres stowarzyszenia
(poland420class@gmail.com) nie później niż 10.06.2020 do końca dnia. W przypadku, gdy
wśród załóg zakwalifikowanych w kategorii OPEN znajdzie się załoga spełniająca kryteria
startu w kategorii U17 i załoga ta zadeklaruje chęć startu w kategorii U17, na jej miejsce w
kategorii OPEN zostanie zakwalifikowana kolejna załoga z rankingu krajowych eliminacji do
MEJ.
Listę załóg zakwalifikowanych do startu w kategorii U17 utworzą załogi najwyżej
sklasyfikowane w rankingu krajowych eliminacji do MEJ, które spełniają kryteria i deklarują
start w tej kategorii.
Wyniki kwalifikacji obliczane będą wg poniższej tabeli. W przypadku eliminacji do MEJ wyniki
będą liczone tylko w kategorii OPEN.
Zajęte
Zajęte
Punkty
Punkty
miejsca
miejsce
1
23
6
15
2
21
7
14
3
19
8
13
4
17
9
12
5
16
10
11
Tabela 4 System liczenia punktów eliminacji do MEJ.

Zajęte
miejsce
11
12
13
14
15

Punkty
10
9
8
7
6

Zajęte
miejsce
16
17
18
19
20

Punkty
5
4
3
2
1

Eliminacje kończą się 10.06.2020

Eliminacje do MŚ klasy 420 2020
W związku z tym, iż termin zgłoszeń do MŚ w Crozon Morgat upływa przed rozegraniem
eliminacji, załogi chcące wziąć udział w MŚ muszą wysłać zgłoszenie na adres:
poland420class@gmail.com, podając imię i nazwisko sternika i załoganta oraz preferowaną
kategorię startu i jednocześnie przelać do dnia 20.04.2020 na konto walutowe
stowarzyszenia kwotę wpisowego w wysokości 325 euro. W przypadku większej ilości
chętnych niż przysługujący limit, w poszczególnych kategoriach, Zarząd pozostawia sobie
prawo do decyzji o zmianie kategorii (wiek) załogi lub zwróceniu przedpłaconych środków
załogom, które w wyniku eliminacji nie zakwalifikowały się w wybranych kategoriach.
Imprezy kwalifikacyjne:
Puchar Polski Centralnej

Zegrze

08.05.2020 – 10.05.2020

Puchar PZŻ

Krynica Morska

15.05.2020 – 17.05.2020

Puchar Dziwnowa

Dziwnów

05.06.2020 – 07.06.2020

Tabela 4 Eliminacje do MŚ 2020
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Do kwalifikacji liczą się najlepsze dwie imprezy eliminacyjne z trzech.
Do startu w Mistrzostwach Świata kwalifikuje się:
W kategorii men/mixed – 14 pierwszych załóg eliminacji
W kategorii women – 14 pierwszych załóg eliminacji
W kategorii U17 – 12 pierwszych załóg eliminacji (po 6 z kategorii women i men/mixed)
Eliminacje do MMŚ WS 2020
Imprezy kwalifikacyjne:
Puchar PZŻ

Krynica Morska

15.05.2020 – 17.05.2020

Puchar Dziwnowa

Dziwnów

05.06.2020 – 07.06.2020

Mistrzostwa Polski

Górki
Zachodnie

10.09.2020 – 13.09.2020

Tabela 5 Eliminacje do MMŚ World Sailing

Zgodnie z zawiadomieniem o regatach MMŚ WS, w regatach udział weźmie najlepsza męska
i żeńska załoga, która zostanie wyłoniona podczas eliminacji krajowych zgodnie z
regulaminem podanym przez PZŻ.

Eliminacje do MP Sprint 2020
Imprezy kwalifikacyjne:
Puchar Polski Centralnej

Zegrze

08.05.2020 – 10.05.2020

Puchar PZŻ

Krynica Morska

15.05.2020 – 17.05.2020

Puchar Dziwnowa

Dziwnów

05.06.2020 – 07.06.2020

Tabela 6 Eliminacje do MP w Sprincie

Zawodnicy zostaną wyłonieni zgodnie z regulaminem podanym przez PZŻ.
Uwaga:
Zarząd PSK420, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo, w związku z
dynamicznym rozwojem zagrożenia koronawirusem w Polsce i na świecie, pozostawia sobie
prawo do ewentualnych adaptacji zasad i warunków rywalizacji, do odgórnych zaleceń
bezpieczeństwa.

Zarząd PSK420
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