Regulamin Rankingu
NZARP 2007
(Najlepszy Zespół Adventure Racing w Polsce)
Zmiany względem roku 2006 wyróżniono kolorem czerwonym.
Zmiany wg poprawki Składu Sędziowskiego z dnia 4 lutego 2007r. wyróżniono kolorem
zielonym.

(I) Podstawowe definicje Rankingu NZARP
1. Ranking – Ranking NZARP.
2. Sezon – okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
3. Zawody (AR) – Zawody wliczane do Rankingu, spełniające wymagania postawione w
regulaminie NZARP.
4. Rajd – impreza w ramach której rozgrywane są jedne lub więcej Zawodów AR (poza
Rankingiem nazywane trasami).
5. Zawodnik (AR) – osoba która bierze udział w Zawodach AR.
6. Polski Zawodnik AR – Zawodnik AR posiadający obywatelstwo polskie.
7. Drużyna – grupa Zawodników AR wystawiająca Zespoły w Zawodach AR i określająca
siebie jako Drużynę (poza Rankingiem nazywana również zespołem).
8. Zespół – grupa Zawodników AR startująca wspólnie w danych Zawodach.
9. Polski Zespół – Zespół, w którym przynajmniej jeden zawodnik jest Polskim Zawodnikiem
AR.
10. Sędzia – osoba wybrana do animowania, pilnowania reguł i rozstrzygania spornych
sytuacji związanych z Rankingiem NZARP.
11. Skład Sędziowski – troje sędziów powołanych na dany Sezon.
(II) Cel
Celem prowadzenia Rankingu jest:
1. Zobrazowanie faktycznego układu sił wśród polskich Drużyn oraz stanu Adventure Racing
(AR) w Polsce.
2. Wyłonienie najlepszych Drużyn i Zawodników w kolejnych Sezonach.
3. Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój Adventure Racing w Polsce.
(III) Sędziowie
1. Wybór sędziów
. a) Zmiana Składu Sędziowskiego następuje pod koniec Sezonu, poprzez jawne głosowanie
na kandydatury sędziów w jednym z polskich wortali o tematyce rajdowej, wyznaczonym
przez ustępujący Skład Sędziowski.
. b) Skład Sędziowski stanowią trzy osoby, wybierane przez polskie środowisko AR.
. c) Sędziowie poprzez kandydowanie zgadzają się wypełniać obowiązki wynikające z
niniejszego regulaminu.

. d) Sędziowie nie mogą pełnić swej funkcji przez dwa następujące po sobie Sezony.
. e) Skład Sędziowski jest stały podczas całego Sezonu.
2. Obowiązki Składu Sędziowskiego
Skład Sędziowski odpowiada za prowadzenie Rankingu NZARP od strony merytorycznej a
w szczególności:
. a) na prośbę Zawodników lub organizatorów ocenia regulaminy, informując czy dane
Zawody mają szansę być włączone do Rankingu;
. b) weryfikuje pod względem zgodności z regulaminem i decyduje o włączeniu danych
Zawodów do Rankingu;
. c) ustala wszystkie dane niezbędne do obliczenia punktacji Rankingu na podstawie
materiałów uzyskanych od organizatora (protokołów końcowych Zawodów, list startowych,
wyników, opisów trasy, map itp.), a także informacji uzyskanych z własnych źródeł;
. d) w przypadku skrócenia trasy Zawodów przez niektóre Zespoły (za wiedzą i aprobatą
organizatora, np. ze względów bezpieczeństwa), dolicza i weryfikuje kary czasowe naliczone
przez organizatora Zawodów oraz - w przypadku istotnego skrócenia trasy - dyskwalifikuje (z
punktu widzenia Rankingu) dane Zespoły;
. e) dostarcza wszystkie wyżej wymienione dane do wortali zajmujących się liczeniem
Rankingu;
. f) w przypadku dziedziczenia punktów przez Drużyny potomne, rozstrzyga w porozumieniu
z zainteresowanymi Drużynami podział punktów;
. g) rozstrzyga sprawy sporne i protesty dotyczące Rankingu;
. h) rozstrzyga kwestie nie objęte niniejszym regulaminem dotyczące Rankingu;
. i) ma prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
(IV) Zawody
1. Aby Zawody AR mogły być wliczone do Rankingu muszą spełniać następujące
wymagania.
. a) O ostatecznej klasyfikacji musi decydować czas pokonania trasy.
. b) Zawody muszą być zespołowe (minimalna liczba członków jednego Zespołu to dwie
osoby).
. c) Zawody muszą być rozgrywane na orientację (trasa wyznaczona za pomocą punktów
kontrolnych).
. d) Łączny dystans Zawodów musi wynosić co najmniej 50 km.
. e) W trakcie trwania Zawodów Zespoły musza rywalizować w przynajmniej trzech różnych
dyscyplinach - formach pokonywania trasy (w warunkach zimowych mogą być dopuszczone
Zawody rozgrywane w dwóch dyscyplinach).
. f) Na trasie Zawodów Zawodnicy muszą mieć do pokonania zadania specjalne lub odcinki
specjalne.
. g) W Zawodach musi wystartować co najmniej 10 Zespołów.
. h) W Zawodach musi wystartować Polski Zespół.
. i) Zawody musza być rozegrane na poziomie organizacyjnym nie wypaczającym rywalizacji
sportowej.
. j) Organizator Zawodów dopuścił do startu wszystkich zainteresowanych uczestników.
2. W ramach jednego Rajdu może się odbywać kilka Zawodów i każde z nich mogą zostać
wliczone do Rankingu.
3. Zawody AR zaliczane są do Rankingu bez podziału na kategorie (wyłącznie klasyfikacja
generalna). O liczbie otrzymanych punktów decydują wyłącznie wartości poszczególnych
współczynników.

(V) Drużyny
1. Aby Drużyna otrzymała punkty w Rankingu wystawiony przez nią Zespół musi ukończyć
Zawody i zostać oficjalnie sklasyfikowany.
2. Sędziowie mają możliwość przyznania punktów Drużynie, której Zespół dotarł na metę
Zawodów, lecz z pewnych względów nie pokonał całej trasy (ale pokonał co najmniej połowę
trasy). Start tego Zespołu będzie mógł być wliczony do Rankingu tylko wtedy, gdy
organizator Rajdu doliczy temu Zespołowi do rzeczywistego czasu pokonania trasy
adekwatne kary czasowe. W takiej sytuacji punkty dla Zespołu oblicza się nie wprowadzając
żadnych modyfikacji do współczynnika pokonanego dystansu i przewyższenia (nie
zmniejsza się ich).
3. Drużyna w jednych Zawodach może wystawić kilka Zespołów, jednak do Rankingu
drużynowego wliczony zostaje wynik tylko najlepszej z nich. Wyniki pozostałych Zespołów
posłużą jedynie do punktacji w klasyfikacji indywidualnej.
4. W przypadku rozpadu czy podziału Drużyny jej punkty mogą przejść na jedną z Drużyn
potomnych lub zostać podzielone między nie, ale tylko poprzez odziedziczenie konkretnych
przeszłych startów przez konkretne Drużyny potomne, nie ma możliwości np. podzielenia
punktów na dwie równe części.
5. Zespół złożony w danych Zawodach z Zawodników kilku Drużyn zdobywa punkty tylko dla
jednej z nich. Zespół deklaruje dla kogo zdobywa punkty, w przypadku braku deklaracji
punkty nie zostaną przyznane żadnej Drużynie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w
Zawodach uczestniczą Zespoły mieszane i nie mieszane z tych samych Drużyn opisana w
przykładzie.
Przykład: jeśli w zawodach bierze udział Zespół A (z Drużyny A) i Zespół A/B (z Drużyn A i
B) i na metę przybędą w kolejności 1-A, 2-A/B to punkty Zespołu A/B przyznawane są
automatycznie Drużynie B.
(VI) Zawodnicy
1. Aby Zawodnik otrzymał punkty w Rankingu, Zespół w którym występował musi ukończyć
Zawody i zostać oficjalnie sklasyfikowany.
2. Każdy z Zawodników otrzymuje tyle samo punktów co Zespół w którym startował.
3. Zawodnik startujący w Zawodach w danym Zespole, a pochodzący z innej Drużyny (np.
wypożyczony na czas Zawodów) zdobywa punkty do Rankingu dla siebie (indywidualnie) i
dla Zespołu w barwach którego w danym momencie występuje (Drużynowo).
(VII) Punktacja
1. Punktacja Rankingu prowadzona jest w kategorii drużynowej.
2. Na podstawie klasyfikacji drużynowej prowadzona jest uzupełniająca klasyfikacja
indywidualna kobiet i mężczyzn.
3. Punkty w Rankingu są sumą punktów zdobytą w czterech najlepszych startach (dających
najwięcej punktów) danej Drużyny i Zawodnika w Zawodach AR w danym Sezonie.
4. W przypadku równej liczby punktów Zespoły zajmują to samo miejsce w Rankingu
(remis).
5. Liczba punktów zdobytych przez Zespół startujący w danych Zawodach jest iloczynem
liczby 10 oraz 7 czynników zaokrąglonym do liczby całkowitej wg wzoru:
PK = 10 * ms * ds * tr * str * mix * rn * lz
Za start w Zawodach Zespół nie może otrzymać mniej niż 1 punkt.

Szczegółowe wartości współczynników zostały ustalone następująco:
. a) ms – miejsce zajęte w Zawodach
01 - 5,00;
02 - 4,50;
03 - 4,00;
04 - 3,75;
05 - 3,50;
06 - 3,25;
07 - 3,00;
08 - 2,80;
09 - 2,65;
10 - 2,50;
11 - 2,40;
12 - 2,30;
13 - 2,20;
14 - 2,10;
15 - 2,00;
16 - 1,90;
17 - 1,80;
18 - 1,70;
19 - 1,60;
20 - 1,50;
21 - 1,45;
22 - 1,40;
23 - 1,35;
24 - 1,30;
25 - 1,25;
26 - 1,20;
27 - 1,15;
28 - 1,10;
29 - 1,05;
od 30- 1,00
. b) ds – łączny dystans Zawodów
50-99km – 1,00
100-149km – 1,15
150-199km – 1,30
200-249km – 1,45
250-299km – 1,60
300-349km – 1,75
350-399km – 1,90
400-449km – 2,05
450-499km – 2,20
500-549km – 2,35
550-599km – 2,50 itd.
. c) tr – trudność dystansu

tr =(tr_ds + tr_pw)
tr_ds (część współczynnika trudności dystansu zależna od długości trasy):
50-99km – 1,00
100-149km – 1,50
150-199km – 2,00
200-249km – 2,50 itd.
tr_pw (część współczynnika trudności dystansu zależna od przewyższenia trasy):
0,00 - 0,99 km - 0,05
1,00 - 1,99 km - 0,15
2,00 - 2,99 km - 0,25 itd.
Przykład:
(i) 300 km trasy, 5km przewyższenia: (3,5+0,5)= 4
(ii) 160 km trasy, 2km przewyższenia: (2,00+0,25) = 2,25
(iii) 290 km trasy, 2,9km przewyższenia (3,00+0,25) = 3,25
. d) str – strata do najlepszego Zespołu
Iloraz czasu zwycięskiego Zespołu do czasu danego Zespołu zaokrąglony do dwóch miejsc
po przecinku
Przykład:
Czas zwycięzców (Z)-31h Czas Zespołu X-31,5h, Czas Zespołu Y-36h, Czas Zespołu T- 66h
str(Z)= 31/31 =1,00
str(X)=31/31,5=0,98
str(Y)=31/36 =0,86
str(T)=31/66 =0,47
Uwaga: Dla zwycięzców, bez względu na to w jakim czasie pokonają dystans, współczynnik
str zawsze wynosi 1.
. e) rn – międzynarodowa ranga Zawodów
Zawody o charakterze krajowym (brak innych narodowych reprezentacji) – 1.00
Zawody o charakterze międzynarodowym (reprezentacje 2 różnych państw) – 1.10
Zawody o charakterze międzynarodowym (reprezentacje 3 różnych państw) – 1.15
Zawody o charakterze międzynarodowym (reprezentacje 4 różnych państw) – 1.20
Zawody o charakterze międzynarodowym (reprezentacje 5 różnych państw) – 1.25 itd.
. f) mix – współczynnik zależny od liczby kobiet w Zespole
brak kobiet– 1.00,
jedna lub więcej kobiet – 1.4,
. g) lz – minimalna liczba Zawodników w Zespole, która musi się znajdować na trasie:
2 lub 3 Zawodników – 1.00
4 i więcej Zawodników – 1.25
Przykłady obliczania punktacji za Zawody:
(i) Dwuosobowy Zespół mieszany „X” (z kobietą w składzie) zajął 2-gie miejsce w Zawodach
o dystansie 250km. Czas zwycięzców: 30h, czas Zespołu „X”: 32h. Przewyższenie: 6km.
Zawody krajowe.
ms=4,5
ds=1,6

tr=(3+0,65)=3,65
str= 30/32= 0,94
mix=1,4
rn=1,00
lz=1,00
Punktacja NZARP: 10*4,5*1,6*3,65*0,94*1.4*1.00*1.00 =346
(ii) Czteroosobowy Zespół męski „Y” (5-te miejsce, dystans: 355km, przewyższenie: 8km,
czas pierwszego Zespołu: 62h, czas Zespołu „Y”: 68h, trzy drużyny z zagranicy) otrzyma
odpowiednio:
ms=3,5
ds=1,9
tr=(4+0,85)=4,85
str=62/68=0,91
mix=1,00
rn=1,20
lz=1,25
Punktacja NZARP: 10*3,5*1,9*4,85*0,91*1*1,20*1.25 = 440 PR
(VIII) Pozostałe postanowienia
1. Zwycięskie Zespoły uzyskują w kolejności miana Najlepszych Drużyn AR w Polsce w
danym roku, podobnie Zawodniczki i Zawodnicy indywidualnie. W przypadku pozyskania
sponsorów najlepsi otrzymują pamiątkowe puchary, nagrody rzeczowe lub pieniężne.
2. Protesty zgłaszane po ogłoszeniu ostatecznych sumarycznych wyników Rankingu i
zakończeniu Sezonu nie będą rozstrzygane.
3. Za prowadzenie Rankingu NZARP od strony formalnej odpowiedzialny jest Skład
Sędziowski NZARP.
4. Źródła publikujące wyniki Rankingu muszą:
. a) Umieścić w treści pełną nazwę Rankingu.
. b) Prezentować wyniki zgodne z wytycznymi Składu Sędziowskiego.
. c) Umieścić wraz z wynikami link do Regulaminu Rankingu lub pełną jego treść.

