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Dotyczy: doprecyzowanie sposobu obliczania wyników do Pucharu Polski kat szybowce zdalnie
sterowanie na zboczu F3F
Wnioskuję o zapisanie w dokumencie ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW MODELARSKICH od 1
stycznia 2014 r. regulacji dotyczącej obliczania wyników do Pucharu Polski F3F:
- Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski: Jako wynik końcowy zawodnika w PP liczy się ilość punktów
procentowych zdobytych w trzech zawodach, przy większej ilości zawodów, liczą się trzy najlepsze.
Wynik poszczególnych zawodów - punkty procentowe zgodne z rezultatem końcowym przeliczonym do
najlepszego zawodnika (pierwsze miejsce 1000 pkt itd.). Dotyczy to również zawodów do PP
zgłoszonych jako międzynarodowe (np. Puchar Świata itp.).
Wówczas punkt 13 w ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW …… dotyczący kategorii F3F będzie miał
brzmienie:
13.W kategorii F3F:
- starty muszą odbywać się w odległości nie większej jak 60 km od
miejsca zbiórki /bazy zawodów/
- Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski: Jako wynik końcowy zawodnika w PP liczy się ilość punktów
procentowych zdobytych w trzech zawodach, przy większej ilości zawodów, liczą się trzy najlepsze.
Wynik poszczególnych zawodów - punkty procentowe zgodne z rezultatem końcowym przeliczonym
do najlepszego zawodnika (pierwsze miejsce 1000 pkt itd.). Dotyczy to również zawodów do PP
zgłoszonych jako międzynarodowe (np. Puchar Świata itp.).

Uzasadnienie:
W kategorii F3F wyliczenie punktów do Pucharu Świata odbywa się wg wzoru matematycznego:
Pmax = 50 – 0.5 x (50 – number „X“ of competitors) with “X” ≤ 50; the results are rounded down.
Wzór ten obowiązuje od roku 2012. Wg powyższego wzoru ilość punktów do Pucharu Świata zależy
od zdobytej lokaty w zawodach oraz ilości zawodników. I tak np. dla zawodów z udziałem 20
zawodników za pierwsze miejsce jest 35 pkt. pucharowych, za drugie 25 pkt, trzecie 15 pkt i ostatnim
punktowanym zawodnikiem jest miejsce 9 za które dostaje się 1 pkt. Pozostali zawodnicy otrzymują 0
pkt.
W związku z powyższym od roku 2012 punkty do Puchar Polski F3F obliczane są jak we wniosku
powyżej (zaznaczone kolorem czerwonym), tak aby każdy z zawodników był w sposób precyzyjny i
jednoznaczny sklasyfikowany w rankingu do PP.
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