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I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1

Rywalizacja pilotów będzie prowadzona pod nazwą „Ranking Pilotów Balonowych"
(RPB).

1.2

W klasyfikacji RPB będą uwzględniani tylko piloci posiadający ważną Licencję Sportową
FAI wydaną przez Aeroklub Polski.

II - POSTANOWIENIA SPORTOWE
2.1

Sezon obliczeniowy rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października.

2.2

Do klasyfikacji jako wiążącą przyjmuje się datę rozpoczęcia zawodów.

2.3

Do klasyfikacji RPB będą zaliczane zawody rozgrywane w Polsce i za granicą w klasie
AX (balony na ogrzane powietrze).

2.4

Zawody w ramach RPB muszą być rozgrywane według regulaminów zgodnych z
Regulaminami i Kodeksem FAI.

2.5

W klasyfikacji nie będą uwzględniane imprezy, w których zgłoszenie polega na nominacji
tj. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Olimpiada.

2.6

Warunkiem zaliczenia zawodów w ramach RPB jest udział w nich minimum 10
zawodników, którzy wystartują do choćby jednej konkurencji.

2.7

Wymaga się aby zawody zaliczane do RPB rozgrywane były z udziałem obserwatorów
lub wykorzystaniem loggerów.

2.8

Zawody uważa się za rozegrane, jeżeli zostaną rozegrane minimum 3 konkurencje w
minimum 2 lotach.

2.9

Do wyników końcowych RPB będą liczone 4 najlepsze wyniki każdego zawodnika
uzyskane w zawodach zaliczanych do RPB.

2.10

W przypadku zawodów krajowych uwzględniane będą Mistrzostwa Polski, zawody Rangi
Pucharu Polski, oraz zawody Rankingowe wpisane do Kalendarza Imprez i spełniające
wymogi regulaminowe.

2.11

W przypadku prowadzenia różnych klasyfikacji podczas zawodów balonowych w RPB
uwzględniane będą wyniki tylko z tej klasyfikacji, w której liczba zawodników jest
największa.

2.12

W przypadku zawodów zagranicznych w rankingu zostaną uwzględnione wyniki tylko tych
zawodników, którzy uplasowali się w pierwszej połowie klasyfikacji końcowej.

III - PUNKTACJA
3.1

Punktacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdych zaliczonych zawodów wg
następujących zasad:

3.2

W każdych zaliczonych zawodach całkowita liczba punktów uzyskanych przez zawodnika
jest dzielona przez ilość rozegranych konkurencji czego wynikiem będzie Wstępna
średnia (WŚ) - ilość punktów zawodnika.

3.3

Ostateczna Średnia (OŚ) ilość punktów zawodnika będzie zależeć od Współczynnika
Ilości Zawodników (WIZ) i od Współczynnika Ilości Konkurencji (WIK) i Współczynnika
Rangi Zawodów (WR)..

3.4

Bazą wyjściową dla wyliczenia Współczynnika Ilości Zawodników (WIZ) jest liczba 30
startujących zawodników. WIZ wyliczany jest wg wzoru:
WIZ = (IZ - 30) x 0,01
Gdzie: IZ - ilość zawodników startujących w zawodach.
WIZ nie może być większe

niż: 0,15.
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Bazą wyjściową dla wyliczenia Współczynnika Ilości Konkurencji (WIK) jest liczba 12
rozegranych konkurencji. WIK wyliczany jest wg wzoru:
WIK = (IK -12)x 0,02
Gdzie: IK - ilość rozegranych konkurencji.
WIK nie może być większe niż: 0,20

3.6

Współczynnik Zawodów (WZ) jest to wyliczona dla danych zawodów stała jednakowa
liczba dla wszystkich zawodników, wynikająca z ilości startujących zawodników, ilości
rozegranych konkurencji i rangi zawodów (WR). WZ wyliczany jest wg wzoru:
WZ = (1 + WIZ + WIK) x WR
WR = 1,10 – dla Mistrzostw Polski
= 1,00 – dla zawodów z obserwatorami lub loggerami

3.7

Ostateczna Średnia (OŚ) ilości punktów zawodnika jest to wynik mnożenia Wstępnej
Średniej (WŚ) ilości punktów zawodnika przez Współczynnik Zawodów (WZ).
OŚ wyliczamy wg wzoru:
OŚ = WŚ x WZ

3.8

Końcowa Średnia (KŚ) ilość punktów zawodnika w Rankingu jest to suma czterech
najlepszych OŚ danego zawodnika dzielona przez 4. KŚ wyliczamy wg wzoru:
KŚ = (OŚ1 + OŚ2 + OŚ3 + OŚ4) : 4

3.8.1

W przypadku zawodników biorących udział w imprezach głównych tj. Mistrzostwa Świata,
Mistrzostwa Europy, Olimpiada. Końcowa Średnia (KŚ) ilość punktów zawodnika w
Rankingu jest to suma trzech najlepszych OŚ danego zawodnika dzielona przez 3. KŚ
wyliczamy wg wzoru:
KŚ = (OŚ1 + OŚ2 + OŚ3) : 3

IV - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1

Zainteresowany zawodnik zobowiązany jest w terminie do 14 dni od zakończenia
zawodów przesłać na adres: balonowa@aeroklubpolski.pl dokumentację z zawodów nie
krajowych, w których wziął udział.

4.2

Dokumentacja z zawodów musi zawierać sprawozdanie z zawodów w raz wymaganymi
załącznikami ( zał. 1 do RPB ).

4.3

Zmiany do niniejszego Regulaminu Komisja Balonowa może wprowadzać w okresie od 1
do 31 października na nowy sezon obliczeniowy.

4.3

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie oraz sprawy sporne będzie rozstrzygać
Komisja Balonowa Aeroklubu Polskiego.

4

Regulamin Rankingu Pilotów Balonowych

Komisja Balonowa AP

Załącznik nr. 1 do RPB
Attachment no.1 for Hot-Air Balloon Pilot Ranking List Rules – note from competition
Załącznik nr. 1 do Regulaminu Rankingu Pilotów Balonowych – Sprawozdanie z zawodów

Event title:
Nazwa Zawodów
Event dates:
Termin rozgrywania zawodów
Event location:
Miejsce zawodów
Event type:
Rodzaj zawodów

□ with observers
z obserwatorami

□ with loggers
z loggerami
Event rule (version):
Regulamin zawodów (wersja)
Official website:
Strona zawodów
Competition Director:
Dyrektor Sportowy

Name:
Nazwisko:
email:

__________________________
Competiton Director

______________________
Pilot

Attachments:
Załączniki:
- Total results signed by Competition Director
wyniki zawodów podpisane przez Dyrektora Sportowego
- Application or Entry Form
zaproszenie lub formularz zgłoszeniowy
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