Regulamin Sportowy Orientacji Precyzyjnej PZOS
na rok 2015
I.

Postanowienia ogólne

1. Zawody w Orientacji Precyzyjnej rozgrywane są w oparciu o „Zasady organizacji zawodów w Orientacji Sportowej” oraz
„Przepisy Orientacji Precyzyjnej” lub przepisy IOF.
2. W zawodach Mistrzostw Polski (MP) w Orientacji Precyzyjnej mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający licencje
PZOS dla zawodnika spełniający wymagania Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie w zakresie bezpieczeństwa w
sporcie.
3. Zaleca się przy okazji zawodów o Mistrzostwo Polski organizację zawodów ogólnodostępnych dla zawodników
niespełniających wymagań określonych w punkcie 3.
4. Zawody rozgrywane są w kategoriach:
Para: A-Para, E-Para, E-Para Młodzik - dla zawodników posiadających zaświadczenia lekarskie zgodnie z załącznikiem 12
Regulaminu Licencyjnego PZOS,
Open: A-Open, E-Open, E-Open Młodzik - otwartych.
5. Sędzią Głównym Rankingu PZOS w Orientacji Precyzyjnej jest Roman Trocha.
II.

Punktacja i zasady klasyfikacji w Rankingu Indywidualnym PZOS w Orientacji Precyzyjnej

1. Do punktacji Rankingu zaliczane są zawody z listy zaakceptowanej przez Komisję Orientacji Precyzyjnej.
2. Ze względu na wczesny etap rozwoju Orientacji Precyzyjnej w Polsce dopuszcza się zaliczanie do Rankingu w OP zawodów
rozgrywanych poza granicami kraju, jak również możliwość rozszerzenia wykazu zawodów zaliczanych do ww. klasyfikacji
także w trakcie trwania sezonu, ale nie może to nastąpić później niż 3 miesiące przed planowanym terminem zawodów.
3. Aktualny wykaz zawodów zaliczanych do Rankingu PZOS w Orientacji Precyzyjnej publikowany jest na stronie
internetowej PZOS.
4. W Rankingu Indywidualnym PZOS w Orientacji Precyzyjnej klasyfikowani są wyłącznie zawodnicy posiadający licencję
PZOS dla zawodnika.
5. Punktacja obejmuje wyłącznie kategorie E-Para, E-Open, E-Para Młodzik, E-Open Młodzik.
6. Zasady punktacji w Rankingu:
a) Ranking zamyka się i ogłasza w dniach 30.06 i 31.12 danego roku i podsumowuje się w nich wyniki uzyskane w
zawodach z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych uwzględnionych w wykazie zawodów zaliczanych do Rankingu.
W międzyczasie Ranking jest stopniowo uzupełniany wynikami z poszczególnych zawodów.
b) Wyniki zawodów zostają zaliczone do Rankingu, jeśli zawody ukończy przynajmniej 3 zarejestrowanych zawodników.
Dla potrzeb punktacji nie dokonuje się podziału na kategorie Para i Open. Rozdzielenie przeprowadza się wyłącznie w
celu publikacji końcowych wyników Rankingu w poszczególnych kategoriach.
c) W zawodach Rankingu punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli zawody i zostali sklasyfikowani w
wynikach końcowych zawodów.
d) Jako podstawę do obliczenia wyniku rankingowego osiągniętego w danych zawodach stosowane są tzw.
znormalizowane punkty wyliczone na podstawie sumy zdobytych punktów i czasu uzyskanego na punktach kontrolnych
z pomiarem czasu:
ZPZ = SPZ + (NCPK * 120 -CPKZ) / (NCPK * 120)
ZPZ -znormalizowane punkty zawodnika uzyskane w danych zawodach
SPZ –końcowa suma zdobytych przez zawodnika punktów w zawodach (po uwzględnieniu kar)
CPKZ -suma czasu spędzonego prze zawodnika na punktach kontrolnych z pomiarem czasu (w tym kary)
NCPK - liczba punktów kontrolnych z pomiarem czasu
d) W danych zawodach do określenia osiągniętego wyniku, który zostanie uwzględniony w rankingu
używa się wzoru:
PRZ = (ZPZ / SZP) * SWR
PRZ -punkty rankingowe uzyskane przez zawodnika w danych zawodach
SZP –średni wynik ZPZ trzech pierwszych zawodników ujętych w rankingu
SWR -średnia z trzech najwyższych współczynników rankingowych zawodników, którzy ukończyli zawody.
Współczynniki rankingowe zawodników (tylko dla obliczenia SWR w powyższym wzorze!) są obliczane na podstawie
średniej z dwóch najlepszych wyników danych zawodników uzyskanych w poprzednim 12-miesięcznym cyklu
zamykanym na dzień 30.06 i 31.12.
e) Do ustalenia miejsca zawodnika w rankingu ogólnym Rankingu jest obliczana suma „n” najlepszych wyników (patrz
podpunkt f)), jeśli zawodnik ma mniej niż „n” wyników za brakujące wyniki zalicza się zerową wartość,.
f) Liczba zaliczanych najlepszych wyników zawodnika do Rankingu zależy od liczby zawodów zaliczanych do Rankingu:
przy liczbie zawodów <7 n=2
przy liczbie zawodów 7-9 n=3
przy liczbie zawodów 10-12 n=4
przy liczbie zawodów >12 n=5

7. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej Rankingu o wyższym miejscu danego zawodnika decyduje
kolejno:
a) najwyższa zdobycz punktowa zawodnika w poszczególnych zawodach Rankingu,
b) najwyższa kolejna zdobycz punktowa zawodnika w poszczególnych zawodach Rankingu.
III. Punktacja i zasady klasyfikacji w Rankingu Klubowym PZOS w Orientacji Precyzyjnej
1.
2.
3.
4.

Do punktacji Rankingu Klubowego zaliczane są zawody z listy zaakceptowanej przez Komisję Orientacji Precyzyjnej.
Punktacja obejmuje wyłącznie kategorie E-Para, E-Open, E-Para Młodzik, E-Open Młodzik.
Punktacja we wszystkich kategoriach jest jednakowa.
Zasady punktacji w Rankingu:
a) liczba punktów zdobytych przez zawodnika w danych zawodach zaliczanych do Rankingu wynika z zajętego przez
niego miejsca i wynosi odpowiednio:
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b) w zawodach Rankingu punkty zdobywają wszyscy zawodnicy posiadając licencję PZOS dla zawodnika, którzy ukończyli
zawody i zostali sklasyfikowani w wynikach końcowych zawodów.
c) zawodnicy bez licencji PZOS dla zawodnika nie blokują miejsc – na potrzeby wyliczenia punktów, pomija się ich w
wynikach
5. W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji generalnej Rankingu Klubowego o wyższym miejscu danego klubu
decyduje kolejno:
a) większa liczba zwycięstw w poszczególnych kategoriach Rankingu Indywidualnego zawodników reprezentujących
dany klub,
większa liczba miejsc drugich i kolejnych w poszczególnych kategoriach Rankingu Indywidualnego zawodników
reprezentujących dany klub,
6. Do klasyfikacji klubowej zaliczana jest suma punktów zdobytych przez wszystkich zawodników reprezentujących dany klub
we wszystkich zawodach Rankingu.
IV. Nagrody
1. Trzej najlepsi zawodnicy z miejsc 1 do 3 w klasyfikacji generalnej Rankingu Indywidualnego w danej kategorii otrzymują
trofea.
2. Zawodnicy z miejsc od 1 do 10 w klasyfikacji generalnej Rankingu Indywidualnego w danej kategorii otrzymują dyplomy.
3. Trzy najlepsze kluby w klasyfikacji generalnej Rankingu Klubowego otrzymują trofea.
4. Kluby z miejsc od 1 do 6 w klasyfikacji drużynowej Rankingu otrzymują dyplomy.
Podstawą przyznania nagród jest protokół sędziowski podpisany przez Sędziego Głównego Rankingu PZOS w Orientacji
Precyzyjnej.
5. Koszty wyżej wymienionych nagród pokrywane są z budżetu współzawodnictwa sportowego w OP w 2015 roku.
V.

Postanowienia końcowe

1.

Regulamin Sportowy Orientacji Precyzyjnej na rok 2014 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.

Jerzy Antonowicz, Prezes PZOS

