
  

Mistrzostwa Mazowsza 

W klasach OPTIMIST i ILCA 
  

21-22 maja, Białobrzegi 
 
 

REGULAMIN NAGRÓD 

 
Kluby 

Nagroda dla najlepszego klubu Cyklu Regat Żeglarskich 2022 – Ergometr Wioślarski Concept2 
 
 

ILCA 6: 
Miejsca 1-3- statuetki i nagrody. 

 
 

ILCA 4: 
Miejsca 1-3- statuetki i nagrody. 

 
 

Optimist gr. A 
Miejsca 1-3 w kategorii chłopców- statuetki i nagrody. 
Miejsca 1-3 w kategorii dziewcząt- statuetki i nagrody. 

 
 

Optimsit gr. B 
Miejsca 1-3 w kategorii chłopców- statuetki i nagrody. 
Miejsca 1-3 w kategorii dziewcząt- statuetki i nagrody. 

Miejsca 1-3 w kategorii chłopców do lat 9- statuetki i nagrody. 
Miejsca 1-3 w kategorii dziewcząt do lat 9- statuetki i nagrody. 

 
Trenerzy 

Nagroda dla trenera najlepszego zawodnika w każdej klasie.  
 
 

 



NAGRODA SPECJALNA DLA NAJLEPSZEGO KLUBU CYKLU REGAT 
ŻEGLARSKICH 2022 

 
REGULAMIN 

 
Podczas sezonu żeglarskiego 2022, klub żeglarski UKS Sindbad organizuje Cykl Regat Żeglarskich w klasach 
Optimist oraz ILCA 4. 
 
Podczas regat: 

1. Mistrzostwa Mazowsza 21-22.05 
2. Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego 8-9.10 
3. Puchar UKS Sindbad 15-16.10 

 
Dla swojego klubu punktowali będą zawodnicy z pierwszych 10. miejsc z klas Optimist gr A i B oraz ILCA 4.  
 
Zawodnicy otrzymują liczbę punktów odwrotnie proporcjonalną do zajętego miejsca. Za pierwsze miejsce 
zawodnik otrzymuje 10 punktów, za drugie miejsce 9 punktów itd. Aż do miejsca dziesiątego za które 
zawodnik otrzyma 1 punkt. Miejsca poniżej dziesiątego nie są punktowane.  
 
Wygrywa klub z największą liczbą punktów otrzymanych w całym cyklu regat.  
 
W przypadku remisu wygrywa klub z największym wynikiem w ostatnich regatach cyklu. 
 
Klub, którego zawodnicy zdobędą największą liczbę punktów otrzyma Ergometr Wioślarski Concept2.  
 
Nagrodę wraz z logiem organizatora należy udostępnić zawodnikom swojego klubu przez okres 24 
miesięcy, co może być kontrolowane przez organizatora lub władze samorządowe Województwa 
Mazowieckiego. 
Po ww. okresie urządzenie staje się własnością wygranego klubu.  
 
Jeżeli zwycięski klub zrzeknie się nagrody, przechodzi ona na kolejny klub z rankingu. 
W przypadku sporów lub wątpliwości podczas przekazania, użytkowania sprzętu lub spełniania warunków 
regulaminu, decyzje podejmuje organizator.  
  
 
 
 


