REGULAMIN
Międzynarodowych Regat „ósemek” Wioślarskich
z okazji jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
„O Puchar Rektora UJ”
I.

II.

III.

IV.

V.

Program Zawodów
1. Osady startują na dystansie 1000 m.
2. Program minutowy ustali Komisja Sędziowska w dniu zawodów.
Uczestnictwo
1. W Regatach mogą brać tylko osady zaproszone przez Organizatora.
2. Organizator dokona wszelkich starań, by osady były reprezentantami
środowisk uniwersyteckich z Europy i Polski.
3. Osady muszą być jednorodne (sternikiem może być kobieta).
4. Sprzęt (łodzie) udostępnia osadom Organizator. Osady mogą korzystać z łodzi
własnej, o ile sędzia główny zawodów dopuści ją do zawodów.
Punktacja – zasady rozgrywania wyścigów
1. Zawody rozgrywane są systemem:
- w pierwszej fazie – grupowej, 3 grupy x 3 osady – „każdy z każdym”.
Zwycięskie osady z grup oraz osada gospodarza awansują do rundy
półfinałowej. W przypadku wygrania grupy przez osadę gospodarza, do
kolejnej fazy awansuje także osada z drugiego miejsca w tej grupie (grupa C).
W miarę możliwości organizator dokona rozstawienia osad tak, by w każdej
grupie występowała osada z Polski i z Zagranicy;
- runda półfinałowa rozgrywana jest systemem „play off” z podziałem
na rywalizujące ze sobą pary łodzi wg schematu:
a/ 1A vs 1C
b/ 1B vs druga drużyna z grupy C
gdzie liczba oznacza miejsce w grupie, litera grupę
2. Zwycięskie osada awansują do kolejnej rundy – Wielkiego Finału; osady
przegrane spotykają się w biegu pocieszenia (o 3 miejsce).
3. Osada gospodarza - Uniwersytetu Jagiellońskiego traktowana jest w fazie
grupowej na zasadach szczególnych, opisanych powyżej.
Nagrody
1. Zwycięska osada otrzymuje – na własność – Puchar JM Rektora UJ.
2. Osada, która osiągnie najlepszy czas w Regatach otrzymuje – na własność Puchar Kanclerza UJ.
3. Każda osada uniwersytecka otrzymuje pamiątkowy dyplom i medale.
Uwagi końcowe
1. Organizatorem regat jest Akademicki Związek Sportowy w ścisłej współpracy
z Biurem Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego
2. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich z uwzględnieniem specyfiki niniejszych Regat oraz niniejszego
Regulaminu.
3. Kwestie sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska we współpracy
z Organizatorem.
4. Od decyzji Komisji Sędziowskiej nie przysługuje odwołanie.

