WYTYCZNE OBLICZANIA POL-punktów
NA SEZON NARCIARSKI 2020/2021
1.

Zasady obliczania POL-punktów
POL-punkty (POL-pkt) wyliczane są dla zawodniczek i zawodników grup wiekowych Juniora Młodszego i
Młodzika.
1.1.
Definicje:
Punkty za konkurencję PK (race points) obliczane według wzoru FIS:
Tx - czas obliczanego zawodnika (w sek.)
To - czas zwycięzcy (w sek.)
Współczynniki F do obliczania POL-pkt:
SL - 730
GS - 1010
SG - 1190
SC - 1360
1.1.2

Dodatek DP (penalty)

1. Na każdych zawodach dokonuje się obliczenia tzw. dodatku do POL-pkt DP (penalty) w
następujący sposób:
a. z pierwszej dziesiątki sklasyfikowanych zawodników wybiera się pięciu z najlepszymi posiadanymi
POL-pkt i oblicza sumę ich POL-pkt jako sumę A;
b. dla tych samych zawodników oblicza się sumę uzyskanych przez nich punktów za konkurencję PK
(race points) jako sumę C;
c. spośród zawodników, którzy wystartowali wybiera się pięciu z najlepszymi posiadanymi POL-pkt i
oblicza sumę ich POL-pkt jako sumę B;
d. dodatek DP (penalty) wylicza się według zależności:
DP = (A + B - C) : 10
a wynik zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli wynik jest ujemny przyjmuje się DP = 0
2. Przy obliczaniu dodatku do POL-pkt przyjmuje się maksymalne wartości POL-pkt:
SL - 165; GS - 220; SG - 270; SC – 270
3. W przypadku gdy zawodnicy wchodzący do obliczania dodatku posiadają wyższe POL-pkt niż
podane maksymalne wartości, dla tych zawodników do obliczeń przyjmuje się podane maksymalne
wartości.
4. Jeżeli do obliczania dodatku wchodzą zawodnicy nie posiadający POL-pkt, to piątkę do obliczeń
uzupełnia się o zawodników począwszy od końca dziesiątki, przyjmując dla nich podane wyżej
maksymalne wartości.
Punkty za zawody POL-pkt
1.1.3. Punkty za zawody oblicza się według zależności:
POL-pkt = PK + DP
Są to punkty faktycznie zdobyte na danych zawodach i ich wartość jest brana do obliczeń POL-pkt
posiadanych przez zawodnika według zasad opisanych poniżej.
1.1.4. POL-pkt bazowe
Są to POL-pkt posiadane przez zawodnika w momencie rozpoczęcia sezonu startowego.

1.1.5. KARA
Kara polega na powiększeniu ilości POL-punktów o 22%, nie mniej jednak niż 8 POL-pkt i nie więcej
niż:
a. 28 POL-pkt w slalomie (SL),
b. 40 POL-pkt w slalomie gigancie, super gigancie i kombinacja alpejska (GS, SG i AC).
1.2. Zasady obliczania POL-punktów (POL-pkt) w trakcie sezonu startowego
1. POL-pkt aktualne oblicza się:
a. jako średnią arytmetyczną z dwóch najlepszych dotychczas osiągniętych wyników
(uzyskanych POL-pkt) w bieżącym sezonie startowym;
b. jako średnią arytmetyczną z POL-pkt bazowych i uzyskanych w jednym starcie POL-pkt
lepszych od POL-pkt bazowych w bieżącym sezonie startowym;
c. jako uzyskane POL-pkt w jednym starcie w bieżącym sezonie
startowym powiększone o KARĘ w/g p. 1.1.5
d. jako posiadane POL-pkt bazowe;
2. jako POL-pkt aktualne przyjmuje się najkorzystniejszą (najmniejszą) wartość uzyskaną z
obliczeń wykonanych wg podpunktu a, b, c, d.
1.3.

Zasady obliczania POL-punktów (POL-pkt) po zakończeniu sezonu startowego

1. w każdej konkurencji jako średnią arytmetyczną z dwóch najlepszych wyników (uzyskanych
POL-pkt) w zakończonym sezonie startowym lub jako uzyskane w jedynym starcie w zakończonym sezonie
POL-pkt powiększone o KARĘ w/g p. 1.1.5
2. Z tak wyliczonych POL-pkt tworzy się ranking posezonowy.
3. POL-pkt są zerowane po zakończeniu sezonu startowego. Polega to na odjęciu wszystkim
Juniorom Młodszym i Młodzikom POL-pkt Juniora Młodszego posiadającego najlepsze POL-pkt w danej
konkurencji wyliczone według pkt 1.3.1. W rezultacie POL-pkt najlepszego Juniora Młodszego uzyskują
wartość 0,00. Zerowanie przeprowadza się odrębnie w każdej konkurencji i osobno dla dziewcząt i
chłopców.
4. POL-pkt zerowane są POL-pkt bazowymi na kolejny sezon startowy.
5. Zawodnicy, którzy ze względu na przewlekłą kontuzję wzięli udział w mniej niż 50% startów z
kalendarza imprez PZN i w związku z tym nie uzyskali poprawy POL-pkt, mogą mieć przepisane POL-pkt z
ubiegłego sezonu bez kary, jeśli udokumentują kontuzję zaświadczeniem lekarskim najpóźniej do 15
kwietnia 2021 r. przed osobą sporządzającą listy POL-pkt.
Wyliczone w ten sposób POL-pkt nie wchodzą do rankingu PZN
6. Obliczanie POL-pkt nastąpi tylko dla zawodników, którzy wnieśli opłatę na dany sezon i posiadają
aktualną licencję PZN;

