Regulamin rankingu na Najlepszy Zespół
(i Najlepszego Zawodnika)
Adventure Racing w Polsce (NZARP) 2005
1. Celem prowadzenia rankingu jest:
a) Zobrazowanie faktycznego układu sił wśród polskich zawodników Adventure Racing
(AR), oraz stanu tej dyscypliny sportu w Polsce.
b) Wyłonienie najlepszych zespołów i najlepszych zawodników w kolejnych sezonach,
c) Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój Adventure Racing w Polsce,
2. Za zawody AR uważa się długodystansowe zawody wytrzymałościowe na orientację,
rozgrywane:
a) na czas
b) zespołowo (minimalna liczba członków jednego zespołu to dwie osoby),
c) przynajmniej w trzech różnych dyscyplinach - formach pokonywania trasy (np. piesza,
rowerowa, kajakowa, na rolkach, na nartach biegowych itp.),
d) z wykorzystaniem zadań specjalnych i odcinków specjalnych, których samodzielne
wykonywanie przez uczestników wymaga od nich posiadania dodatkowych umiejętności.
3. Punktacja Rankingu na najlepszy zespół i najlepszego zawodnika Adventure Racing w
Polsce (NZARP) prowadzona jest przez Zespół Sędziowski.
4. W skład Zespołu Sędziowskiego wchodzą trzy osoby wybierane spośród polskich
zawodników i organizatorów AR.
5. Wybór Zespołu Sędziowskiego następuje przez głosowanie na kandydatury sędziów w
wortalu internetowym napieraj.pl
6. Skład Zespołu Sędziowskiego jest stały podczas całego sezonu.
7. Osoby wchodzące w skład Zespołu Sędziowskiego nie mogą pełnić swej funkcji przez dwa
kolejne sezony/lata.
8. Zmiany składu zespołu sędziowskiego następują pod koniec sezonu startowego (przed
rozpoczęciem kolejnego) przez nowe głosowanie.
9. Do obowiązków Zespołu Sędziowskiego należy bieżące prowadzenie rankingu NZARP
oraz kwalifikowanie poszczególnych zawodów do tego rankingu.
10. Punktacja NZARP prowadzona jest w następujących kategoriach:
I. Klasyfikacja drużynowa (zespołowa)
II. Klasyfikacja indywidualna (na podstawie klasyfikacji drużynowej):
a) kobiet (K)
b) mężczyzn (M)
11. Za zespół w rozumieniu rankingu NZARP rozumie się grupę zawodników występujących
w danym sezonie pod tą samą nazwą.

12. Zawodnik startujący w zawodach w danym zespole, a pochodzący z innej ekipy (np.
wypożyczony na czas zawodów) zdobywa punkty do rankingu NZARP dla siebie
(indywidualnie) i dla zespołu w barwach którego w danym momencie występuje
(drużynowo).
13. W przypadku zmiany nazwy zespołu, zdobyte punkty zostaną dodane i umieszczone w
rankingu pod nową nazwą jedynie w przypadku, gdy w skład nowego zespołu wchodzi co
najmniej połowa zawodników z poprzedniej ekipy (o dawnej nazwie).
14. Jeżeli zespół 4 osobowy wystąpi w zawodach 2-osobowych w dwóch ekipach to do
rankingu drużynowego wliczony zostaje wynik lepszej z dwójek. Miejsce drugiej dwójki
posłuży jedynie do punktacji w klasyfikacji indywidualnej.
15. Do punktacji NZARP zaliczane są zawody sportowe w kraju i za granicą, w których biorą
udział zespoły zawodników lub zawodnicy z Polski.
16. Za zespół polski rozumie się taki, w którego składzie jest co najmniej połowa
zawodników legitymujących się polskim paszportem.
17. Starty polskich zawodników w zespołach zagranicznych mogą jedynie posłużyć do
naliczenia punktów w rankingu indywidualnym.
18. O tym czy określone zawody zaliczone zostają do rankingu NZARP decyduje Zespół
Sędziowski na podstawie „Zasad przyznawania imprezom prawa do klasyfikacji w rankingu
NZARP”
19. Zawody AR zaliczane do NZARP odbywają się bez podziału na klasy.
20. Różnice w punktacji za poszczególne zawody AR (wynikające z trudności, długości
trasy, liczebności zespołów itp.) warunkuje szereg współczynników:
a) ms – (miejsce) przeliczane na punkty wg schematu:
Miejsce- Punkty
01- 50
02- 45
03- 40
04- 38
05- 36
06- 34
07- 32
08- 30
09- 28
10- 26
11- 24
12- 22
13- 20
14- 18
15- 16
16- 15

17- 14
18- 13
19- 12
20- 11
21- 10
22- 9
23- 8
24- 7
25- 6
26- 5
27- 4
28- 3
29- 2
od 30- 1
b) ds - (dystans) :
150-199km – 1,00
200-249km – 1,15
250-299km – 1,30
300-349km – 1,45
350-399km – 1,60
400-449km – 1,75
450-499km – 1,90
500-549km – 2,05
550-599km – 2,20 itd.
c) tr (trudność) – (długość trasy liczona w km + przewyższenie w km*10)/100
Przykład:
I. 300 km trasy, 5km przewyższenia: (300+5*10)/100 = 3,50
II. 160 km trasy, 2km przewyższenia: (160+2*10)/100 = 1,80
d) str – strata – iloraz czasu zwycięskiego zespołu do czasu zespołu X - zaokrąglony do
dwóch miejsc po przecinku (taki współczynnik otrzymuje team X)
Przykład:
Czas zwycięzców (Z)-31h Czas zespołu X-31,5h, Czas zespołu Y-36h, Czas zespołu Ω- 66h
str(Z)= 31/31 =1,00
str(X)=31/31,5=0,98
str(Y)=31/36 =0,86
str(Ω =31/66 =0,47
Dla zwycięzców, bez względu na to w jakim czasie pokonają dystans, współczynnik str
zawsze wynosi 1
e) mix – współczynnik określający ilość kobiet w zespole;
brak kobiet– 1.00,
1na i więcej kobiet – 1.4,
f) rn – (ranga zawodów)
zawody o charakterze krajowym (mniej niż trzy państwa uczestniczące w zawodach) – 1.00
zawody o charakterze międzynarodowym (trzy do pięciu ekip z różnych państw) – 1.20

zawody o charakterze międzynarodowym (powyżej pięciu ekip z różnych państw) – 1.40
g) lz – liczba zawodników w zespole:
2 lub 3 zawodników – 1.00
4 i więcej zawodników – 1.25
21. W punktacji NZARP bierze się pod uwagę cztery najlepsze starty (najwyższe zdobycze
punktowe) danego polskiego zespołu lub zawodnika, w zawodach krajowych i
zagranicznych, które rozpoczną się w okresie od 1go stycznia do 31 grudnia danego roku, i
zostaną przez Zespół Sędziowski wliczone do powyższego rankingu.
22. Punkty do NZARP otrzymują tylko te zespoły (a w klasyfikacji indywidualnej - ich
członkowie), które ukończą zawody i zostaną oficjalnie sklasyfikowane.
23. Liczba punktów (PR), przyznanych w rankingu NZARP (zdobytych przez zespół i jego
zawodników) w poszczególnych zawodach obliczana jest według wzoru:
PR = ms *ds* tr* str * mix * rn * lz
i zaokrąglona do liczby całkowitej.
Przykład:
I. Dwuosobowy zespół mieszany „X” (z kobietą w składzie) za 2gie miejsce w zawodach o
dystansie 250km. Czas zwycięzców 30h, czas zespołu „X” 32h. Przewyższenie 6km. Zawody
krajowe
ms=45
ds=1,3
tr=(250+6*10)/100=3,1
str= 30/32= 0,94
mix=1,4
rn=1,00
lz=1,00
Punktacja NZARP: 45*1,3*3,1*0,94*1.4*1.00*1.00 = 239 PR
II. Czteroosobowy zespół męski „Y” (5te miejsce, dystans 355km, przewyższenie 8km, czas
pierwszej ekipy 62h, czas zespołu „Y”- 68h, trzy drużyny z zagranicy) otrzyma odpowiednio:
ms=36
ds=1,6
tr=(355+8*10)/100=4,35
str=62/68=0,91
mix=1,00
rn=1,20
lz=1,25
Punktacja NZARP: 36*1,6*4,35*0,91*1*1,20*1.25 = 342 PR
24. W przypadku równej ilości punktów zdobytych w danej edycji NZARP o miejscu
decydują w kolejności:
a) liczba lepszych miejsc w bezpośredniej rywalizacji.
b) najwyższy wynik punktowy uzyskany w zawodach danej edycji NZARP
25. Zwycięzcy NZARP w obydwu kategoriach otrzymują pamiątkowe puchary (a w wypadku

pozyskania sponsora) nagrody rzeczowe oraz pieniężne.
26. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących NZARP należy do Zespołu
Sędziowskiego.
27. O rozstrzyganiu kwestii nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Zespół
Sędziowski
28. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Sędziowskiego.
29. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Zasady przyznawania imprezom prawa do
klasyfikacji
w Rankingu NZARP:
1. O nadaniu zawodom prawa do klasyfikacji w rankingu NZARP decyduje wyłącznie Zespół
Sędziowski
2. Warunkami koniecznymi do uwzględnienia zawodów w rankingu NZARP są:
a) spełnienie warunków definicji zawodów Adventure Racing [pkt.2 Regulamin rankingu na
Najlepszy Zespół (i Najlepszego Zawodnika) Adventure Racing w Polsce]
b) udział Polaków w zawodach
c) dystans zawodów nie krótszy niż 150km
d) co najmniej trzy dyscypliny sportowe rozgrywane podczas trwania zawodów
e) start w zawodach (faktyczny, a nie zgłoszenie) co najmniej 10ciu ekip
f) odpowiedni poziom organizacyjny zawodów (prawidłowe rozmieszczenie, obecność
punktów kontrolnych w wyznaczonych punktach, klarowność klasyfikacji, niezmienność
przepisów podczas trwania zawodów i po ich zakończeniu, umożliwienie uczestnikom
przystąpienia do zadań specjalnych bez wypaczenia sportowego wyniku zawodów itp.).
3. Przyznanie zawodom poszczególnych współczynników odbywa się w na podstawie
materiałów przesłanych przez organizatora (protokoły końcowe zawodów; lista startowa,
wyniki, opis trasy, mapy itp.), a także własnych informacji Zespołu Sędziowskiego.
5. W przypadku skrócenia trasy przez organizatora podczas trwania zawodów, o wartości
współczynników NZARP dla poszczególnych zespołów/zawodników (tych, których wartość
zależy od długości trasy) decyduje Zespół Sędziowski.

6. Weryfikacja poziomu organizacyjnego zawodów należy do Zespołu Sędziowskiego.
7. O rozstrzyganiu kwestii nie objętych niniejszymi zasadami decyduje Zespół Sędziowski.
8. Interpretacja niniejszych zasad należy wyłącznie do Zespołu Sędziowskiego.
9. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

