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1. W klasyfikacji Pucharu Narodów w regatach, mogą brać udział jachty reprezentujące
jedno państwo.
2. Za zespół uważa się grupę jachtów jak w pkt.,1, w ilości co najmniej czterech jachtów,
zgłoszonych do regat.
3. Zespół mogą stanowić jachty startujące w tej samej lub różnych grupach.
4. Jacht startujący w regatach, biorący udział w klasyfikacji zespołowej, może startować
tylko w jednym zespole.
5. Dokumentem zaświadczającym o przynależności jachtu do zespołu, jest zgłoszenie do
regat z wypełnioną rubryką „Obywatelstwo sternika”.
6. Załogi jachtów biorących udział w klasyfikacji zespołowej, zobowiązane są

do

przestrzegania instrukcji żeglugi, zatwierdzonej przez organizatora regat.
7. W klasyfikacji zespołowej, zespół reprezentuje jeden z kapitanów jachtu z zespołu,
biorący udział w regatach, podany w zgłoszeniu do regat.
8. Kapitan zespołu odpowiedzialny jest za:
zgłoszenie zespołu do klasyfikacji zespołowej;
przedstawienie dokumentów świadczących o przynależności jachtów do zespołu;
kontakty z organizatorem.
9. Do klasyfikacji zespołowej zalicza się najlepsze miejsca uzyskane w każdej z grup przez
dwie jednostki tego samego zespołu, po każdym biegu.
10. Do punktacji zalicza się wszystkie wyścigi w danym dniu regat, w których uczestniczył

zespół.
11. Liczba planowanych wyścigów oraz wymagana liczba wyścigów musi być podana

w

instrukcji żeglugi.
12. Do liczenia punktów w klasyfikacji zespołowej jachtów stosujemy system małych
punktów – chyba że, instrukcja żeglugi określi stosowanie innego systemu.
13. Każdy jacht, który wystartował w ramach klasyfikacji drużynowej i ukończył wyścig, nie
wycofał się, nie otrzymał kary lub zadośćuczynienia, uzyskuje następujące ilości
punktów

indywidualnych,

które

podlegają

sumowaniu

w

ramach

zespołu

z zastosowaniem pkt.7:
Miejsce na mecie

Punkty

pierwsze
drugie

1
2

trzecie

3

czwarte
piąte
szóste

4
5
6

siódme

7

każde następne miejsce dodać 1 punkt
14. Jeżeli zespoły w klasyfikacji uzyskują jednakową ilość punktów

końcowych,

o zajętym miejscu decyduje ilość biegów wyżej punktowanych i kolejne miejsca.
15. Organizator przewiduje nagrody dla zespołów, które zajęły trzy najlepsze miejsca
w regatach.

