Atomerőmű Sportegyesület Vitorlás Klub
7.sz. melléklet

2016. február 24.

Vitorlás Szakcsoport Kalóz Ranglisták illetve Dolfin
Ranglista

A tárgyévi ranglistákat az ASE VSC tagok a tavaszi szakcsoportgyűlésen hagyják jóvá !

A tárgyévi kalóz ranglista kialakításának szempontjai:
• A tárgyévi minősítő versenyeken, a Vezetőség által a rendezvénytervekben jóváhagyott
összeállítású, a nevezési feltételeket teljesítő klubtagokból álló párosok indulhatnak, a
nevezési feltételeket teljesítő hajóval. A ranglista a kormányost minősíti.
• A számításba bevont versenyek: a tárgyévi MVSZ versenynaptárában szereplő országos
kalóz minősítő versenyek. A ranglistára való felkerüléshez a számításba bevont versenyek
közül legalább három versenyen részt kell venni.
• A számításba bevont versenyek alapján, az adott versenyeken elért abszolút helyezést
vesszük figyelembe, összpont = futamok alatt megszerzett összpontszám A tárgyévi
szakcsoport versenykalóz ranglista sorrend: a számításba bevont legjobb három versenyen
szerzett pontok összege, kormányosonként csökkenő számsorrendben, az MVSZ által
használt képlet „adaptálásával”.
Pont = f1*f2* (50*(S-X)/(S-X1)+50)
ahol az
f1:
f2 :

S:
X:
X1:

a versenyek szorzófaktora:
a tárgyévi MVSZ Versenynaptár szerint
futamfaktor:
1 futam esetén:
2 futam esetén:
3 és több futam esetén:
z*s (z : futamszám; s : részt vevő hajók száma)
az adott kormányos szerzett pontja
első helyezett kormányos szerzett pontja

0.8
0.9
1.0
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A tárgyévi dolfin ranglista kialakításának szempontjai:
• A tárgyévi versenyeken a Vezetőség által a rendezvénytervekben jóváhagyott
összeállítású, a nevezési feltételeket teljesítő klubtagokból álló csapatok indulhatnak,
a nevezési feltételeket teljesítő hajóval. A ranglista a kormányost minősíti.
• A számításba bevont versenyek lehetnek: az MVSZ Versenynaptárában szereplő, a
DOL hajóosztály számára kiírt versenyek. A számításba csak azok a versenyek
kerülnek bevonásra, amelyeken legalább három dolfin hajóegység részt vett.
• A ranglistára való felkerüléshez a számításba bevont versenyek közül legalább három
versenyen részt kell venni.
• A számításba bevont versenyek alapján, az adott versenyeken a dolfin
hajóegységenként elért össz pontszámokat vesszük figyelembe, pont = verseny
végeredmény pontszáma.
A tárgyévi szakcsoport dolfin ranglista sorrend: a számításba bevont legjobb három versenyen
szerzett pontok összege, kormányosonként csökkenő számsorrendben, az MVSZ által használt
képlet „adaptálásával”, faktorszámokkal kiegészítve.

Pont = f * fv* (50*(S-X)/(S-X1)+50)
ahol az
f:
a résztvevő hajóegységek számától függő szorzófaktor
4 alatti induló dolfin hajóegység esetén:
0.8
4-7 induló dolfin hajóegység esetén:
0.9
8 és több induló dolfin hajóegység esetén: 1.0
fv :
verseny szorzófaktora
1.3
Dolfin OB
1.2
Kékszalag
1.2
Pünkösdi regatta, Szüreti regatta
1.1
június 1 előtt és szeptember 15 utáni versenyek
1.0
az előzőeken kívüli versenyek
S:
z*s (z : futamszám; s : részt vevő hajók száma)
X:
az adott kormányos szerzett pontja
X1 :
első helyezett kormányos szerzett pontja

