Puchar Konwalii
Regulamin 2017
Organizator
Stowarzyszenie rajd konwalii.pl oraz Adventure Sport Marek Galla

Cele


Popularyzacja sportu, a w szczególności imprez na orientację jako sposobu na spędzenie
wolnego czasu



Uatrakcyjnienie współzawodnictwa



Promocja imprez organizowanych przez Stowarzyszenie rajd konwalii.pl



Wyłonienie najlepszego zawodnika w Pucharze Konwalii

Kalendarz imprez
W Pucharze Konwalii biorą udział 6 imprez organizowane przez Stowarzyszenie rajd konwalii.pl:


Śnieżne Konwalie – Bledzew – 28 stycznia 2017 r.



Poznańska Bimba – Poznań – 20 maja 2017 r.



Bydgoszcz City Race – Bydgoszcz – 24 czerwca 2017 r.



Rajd Konwalii – Pojezierze Drawskie – 4-5 sierpnia 2017 r.



Nocny Marek – Puszcza Bydgoska – 18-19 listopada 2017 r.



Rogaining Mikołajów – okolice Poznania – 9 grudnia 2017 r.

Uczestnictwo i kategorie startowe
Prawo do uczestnictwo ma każdy startujący w imprezach zaliczanych do pucharu. W pucharze
klasyfikacja nastąpi w dwóch kategoriach: męskiej oraz żeńskiej. W każdej kategorii liczyć się będzie
suma 5 najlepszych startów.

Punktacja
Trasy na wszystkich imprezach podzielone są na 3 kategorie:

1000 pkt.


Poznańska Bimba trasa „Helmut”



Rajd Konwalii trasa Adventure



Nocny Marek trasa AR



Śnieżne Konwalie TP50



Bydgoszcz City Race – trasa sportowa



Rogaining Mikołajów

800 pkt.


Śnieżne Konwalie trasa TP25



Rajd Konwalii trasa Bike



Nocny Marek trasa TP50 (Rogaining 8h)

600 pkt.


Rajd Konwalii trasa Relax



Poznańska Bimba trasa „Pestka”



Bydgoszcz City Race trasa rodzinna (jeśli będzie)
Liczba punktów jakie otrzyma zawodnik jest wyliczana ze wzoru:

Gdzie:


Czas3 – uśredniony czas pierwszej trójki na trasie



Czas zawodnika – czas danego zawodnika



Waga – odpowiednio 1000, 800 lub 600 punktów w zależności od trasy



WSP. K – wynosi 1 dla mężczyzny lub męskiego zespołu, 1.1 dla zespołów
mieszanych, 1.2 dla zespołów kobiecych i kobiet.



Powyższy wzór odnosi się do osób, które uzyskały liczbę punktów równą zwycięzcy,
dla pozostałych obliczana jest ona proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów
kontrolnych. Osoby, które nie zdobyły co najmniej 50% punktów kontrolnych
zwycięzcy nie otrzymują punktów do rankingu.

W przypadku rogainingu:

Gdzie:


Pk3 – średnia liczba punktów zdobyta przez pierwszą trójkę



Pkzawodnika – liczba punktów zdobyta przez konkretnego zawodnika

Nagrody


Zawodnicy z miejsc 1-10 w każdej z kategorii otrzymają dyplomy



Zawodnicy z miejsc 1-3 w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe

Przykład
Wyniki trasy za 1000 punktów:
1. Zawodnik1 5:55
2. Zawodnik 2 6:00
3. Zawodnik3(kobieta) 6:05
…25. ZawodnikX 9:00
Punkty:
Zawodnik1 = 6:00/5:55 * 1000 *1 = 1014 punktów
zawodnik2 = 6:00/6:00*1000*1 = 1000 punktów
Zawodnik3 = 6:00/6:05*1000*1.2 = 1185 punkty
ZawodnikX = 6:00/9:00*1000*1 = 667 punktów

