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REGULAMIN ROZGRYWEK
Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce
w dalszej części zwany Związkiem
§ 1. PRZEPISY
1.

Wszystkie zawody organizowane przez Związek rozgrywane są w oparciu o przepisy i regulaminy
zatwierdzone przez Związek.
§ 2. KALENDARZ ROZGRYWEK

1.

2.

Ilość imprez rozegranych w danym roku ustalana jest corocznie przez Zarząd osobną Uchwałą.
Uchwała nosi nazwę „Kalendarz Rozgrywek” i musi być ogłoszona co najmniej na 30 dni przed
pierwszymi Zawodami.
Cykl rozgrywek Związku musi składać się z minimum 2 rund i Zawodów Finałowych.
§ 3. RANKING

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

W Rankingu Związku dla każdego zawodnika zostanie obliczona suma punktów z ½ ilości rund
(zaokrąglenie w górę) plus Zawody Finałowe, których wynik zostanie powiększony o 35 %.
Uzyskana w ten sposób klasyfikacja będzie podstawą do wyłonienia zwycięzcy.
Dokładne wyliczenie ilości liczonych do rankingu Związku rund podane będzie w formie Uchwały
Zarządu i zamieszczone w Kalendarzu Rozgrywek.
Zawody zgłoszone po zatwierdzeniu Kalendarza Rozgrywek na dany rok mogą być do niego
dodane bez możliwości uwzględnienia wyników w Rankingu, oraz analogicznie jeżeli po
zatwierdzeniu Kalendarza Rozgrywek któraś runda nie dojdzie do skutku nie ma to wpływu na
ilość stref liczonych do rankingu, włącznie z możliwością liczenia wszystkich rozegranych stref.
W Zawodach Finałowych mogą startować wyłącznie zawodnicy, którzy brali udział w minimum
jednej rundzie rozgrywek Związku. Zawody Finałowe nie są brane pod uwagę jako runda.
Aby w danej klasie był wyłaniany Mistrz oraz I i II wicemistrz, musi w rankingu być
klasyfikowanych co najmniej 5 (pięciu) zawodników. W wypadku mniejszej ilości zawodników
(minimum trzech) przyznawany będzie tylko tytuł Mistrza. W przypadku mniejszej liczby
zawodników (mniej niż trzech) nie prowadzi się rankingu w danej klasie. Dla poszczególnych klas
Zarząd Związku może ustalić inne kryteria i ogłosić je przed pierwszymi Zawodami.
Zawodnik może zostać Mistrzem lub I i II wicemistrzem pomimo nieobecności na zawodach
Finałowych, jeżeli tak wynika z prowadzonego rankingu.
Aby w danej klasie na zawodach były przyznawane punkty za I, II i III miejsce, musi do startów
być zgłoszonych co najmniej 5 (pięciu) zawodników. W wypadku innej ilości zawodników
(minimum trzech) przyznawane będą tylko punkty za pierwsze miejsce. W przypadku mniejszej
(mniej niż trzech) liczby zawodników nie przyznaje się punktów. Dla poszczególnych klas Zarząd
Związku może ustalić inne kryteria i ogłosić je przed pierwszymi Zawodami.
W przypadku niskiej frekwencji (poniżej pięciu zawodników w danej klasie) dopuszcza się,
decyzją Sędziego Głównego, wspólny start modeli o różnej pojemności silnika lub zawodników
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z różnych kategorii wiekowych. Zawodnicy są wtedy klasyfikowani i dekorowani osobno dla
poszczególnych klas. W dalszym ciągu mają zastosowanie przepisy § 3 punkt 7.
§ 4. KLASY I KONSTRUKCJA MODELI
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Na Zawodach Związku rozgrywane są starty w klasach zatwierdzonych przez Związek.
W obrębie każdej klasy występuje odrębna grupa zawodników do lat 18-stu – juniorzy.
Zawodnik, który w danym roku kończy 18 lat jest do końca roku juniorem.
Zawodnik, który w danym roku kończy 18 lat może wybierać kategorię wiekową. Decyzja musi
być podjęta przed pierwszym startem w danym roku i jest ostateczna.
Na zawodach organizowanych przez Związek obowiązują wszystkie klasy zatwierdzone przez
Związek.
Zakres dopuszczalnych modyfikacji technicznych dla każdej z poniższych klas określone są
w przepisach NAVIGA lub IMBRA. Za zgodność specyfikacji modelu zgłoszonego do danej klasy
z regulaminem NAVIGA lub IMBRA odpowiada zawodnik. Wszelkie niezgodności w specyfikacji
technicznej skutkować będą dyskwalifikacją zawodnika w danej rundzie. Zawody w informatorze
muszą mieć określenie według przepisów jakiej federacji są rozgrywane.
W przypadku dyskwalifikacji zawodnika z powodu niezgodności w specyfikacji technicznej
modelu lub stosowania niedozwolonego paliwa w którejkolwiek imprezie liczonej do rankingu,
zawodnik taki będzie wykluczony z rankingu na dany rok.
Klasy techniczne do rozgrywania w ramach Związku:
a) Klasa V:
3,5; 3,5 standard; 7,5; 15; 27; 35;
b) Klasa H:
3,5; 7,5; 15; 27;
c) Klasa O:
3,5; 7,5; 15; 27; 35;
W klasach, w których nie mają zastosowania przepisy NAVIGA oraz IMBRA stosuje się „Przepisy
Budowy oraz Przepisy Startowe – Klasy Polskie” zatwierdzone przez Związek.
§ 5. ZAWODNICY NIEZRZESZENI

1.

Zawodnicy niezrzeszeni w Związku oraz zagraniczni mogą brać udział w zawodach bez przydziału
punktów rankingowych. Ich status określają odrębne przepisy.
§ 6. ORGANIZACJA ZAWODÓW

1.

Przepisy dotyczące organizacji zawodów, bezpieczeństwa zawodników i widzów, zabezpieczenia
medycznego zawodów i inne sprawy organizacyjne określa Regulamin Organizowania
i Rozgrywania Zawodów Związku.
§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

1.

Inne zawody nie organizowane przez Związek ale objęte patronatem Związku powinny być
rozgrywane według powyższych zasad.
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