ZAŁOŻENIA DO STWORZENIA RANKINGU OZJ W ŁODZI
(z uwagi na konieczność wypracowania metod przetwarzania dużej ilości danych
wejściowych oraz ograniczenia wynikające z braku początkowej bazy danych w sezonie
2018’, tworzony będzie ranking nieoficjalnym, testowy)

1. CELE:
1.1. Zachęcenie osoby uprawiające jeździectwo (skoki przez przeszkody), do
rejestrowania się w klubach zrzeszonych w OZJ w Łodzi i uzyskania
regionalnych licencji sportowych.
1.2. Zwiększenie liczby zawodników uczestniczących w zawodach regionalnych,
organizowanych zgodnie z kalendarzem zawodów OZJ w Łodzi.
1.3. Wyłonienie najlepszych zawodników w sezonie, uczestniczących w zawodach
regionalnych, organizowanych zgodnie z kalendarzem zawodów OZJ w
Łodzi.
2. UCZESTNICY:
2.1. Ranking obejmuje wyniki sportowe, osiągnięte przez zawodników
posiadających licencję sportową zarejestrowaną w OZJ w Łodzi (LZRWZJ/…)
3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:
3.1. Organizatorem rankingu, jest Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi,
reprezentowany przez Zarząd.
3.2. Do rankingu wlicza się wyniki osiągane w trakcie zawodów regionalnych
organizowanych zgodnie z kalendarzem zawodów OZJ w Łodzi.
3.3. Ranking obejmuje wyniki osiągane w danym sezonie (roku kalendarzowym) i
tworzony jest na każdy sezon osobno.
3.4. Ranking dzielony jest na trzy kategorie, obejmujące zawodników
posiadających odpowiednie klasy sportowe:
3.4.1. Ranking brązowy – wstępna licencja sportowa
3.4.2. Ranking srebrny – trzecia licencja sportowa
3.4.3. Ranking złoty – druga lub wyższa licencja sportowa
4. ZASADY PUNKTACJI:
4.1. Punkty do rankingu, zgodnie z kategoriami rankingu, zdobywane są w
konkursach następujących klas (nie uwzględnia się wyników konkursów
rozgrywanych na zasadach konkursu dokładności):
4.1.1. Do rankingu brązowego – L i L1
4.1.2. Do rankingu srebrnego – P, P1, N i N1
4.1.3. Do rankingu złotego – N, N1, C, C1, CC i CC1
4.2. Ilość punktów do rankingu, zdobywanych w poszczególnych konkursach,
zależna jest od ilości zawodników posiadających regionalną licencję sportową
LZRWZJ/…, uczestniczących w danym konkursie.
4.2.1. Zawodnik z licencją sportową LZRWZJ/, najwyżej sklasyfikowany w
konkursie, otrzymuje liczbę punktów równą ilości zawodników
posiadających licencję sportową LZRWZJ/, uczestniczących w danym
konkursie plus 2 punkty.
4.2.2. Zawodnik sklasyfikowany jako drugi w konkursie, wśród zawodników z
licencją sportową LZRWZJ/, otrzymuje liczbę punktów równą ilości
zawodników posiadających licencję sportową LZRWZJ/, uczestniczących
w danym konkursie.
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4.2.3. Zawodnik sklasyfikowany jako trzeci w konkursie, wśród zawodników z
licencją sportową LZRWZJ/, otrzymuje liczbę punktów równą ilości
zawodników posiadających licencję sportową LZRWZJ/, uczestniczących
w danym konkursie minus 2 punkty.
4.2.4. Kolejni zawodnicy w konkursie, wśród zawodników z licencją sportową
LZRWZJ/, otrzymują liczbę punktów równą ilości zawodników
posiadających licencję sportową LZRWZJ/, uczestniczących w danym
konkursie, minus ilość zawodników posiadających licencję sportową
LZRWZJ/, uczestniczących w danym konkursie, sklasyfikowanych przed
nimi.
4.3. Punkty zdobywane w poszczególnych konkursach, mnożone są dodatkowo
przez współczynnik (handicup), w zależności od klasy konkursu:
4.3.1. Do rankingu brązowego:
4.3.1.1. razy 1,5, w konkursach klasy L1
4.3.2. Do rankingu srebrnego:
4.3.2.1. razy 1,5, w konkursach klasy P1
4.3.2.2. razy 2, w konkursach klasy N
4.3.2.3. razy 2,5 w konkursach klasy N1
4.3.3. Do rankingu złotego:
4.3.3.1. razy 1,5, w konkursach klasy N1
4.3.3.2. razy 2, w konkursach klasy C
4.3.3.3. razy 2,5 w konkursach klasy C1
4.3.3.4. razy 3 w konkursach klasy CC
4.3.3.5. razy 3,5 w konkursach klasy CC1
(PRZYKŁAD 1):
W konkursie klasy L, uczestniczy 25 zawodników, w tym 18 ze wstępną licencją sportową
LZRWZJ/… Klasyfikacja końcowa konkursu wygląda następująco:
Miejsce 1 – zawodnik posiadający II licencję sportową LZRWZJ/
M. 2 – zawodnik posiadający wstępną licencję sportową LZRWZJ/
M. 3 – zawodnik posiadający wstępną licencję sportową LZRWZJ/
M. 4 – zawodnik posiadający I licencję sportową LZRWZJ/
M. 5 – zawodnik posiadający II licencję sportową LZRWZJ/
M. 6 – zawodnik posiadający wstępną licencję sportową LZRWZJ/
M. 7 – zawodnik bez licencji sportowej LZRWZJ/
M. 8 – zawodnik posiadający wstępną licencję sportową LZRWZJ/
M. 9 – zawodnik bez licencji sportowej LZRWZJ/
M. 10 – zawodnik posiadający wstępną licencję sportową LZRWZJ/
…
Do klasyfikacji rankingu brązowego, zaliczani są zawodnicy z miejsc: 2, 3, 6, 8, 10 i kolejni
posiadający wstępną licencję sportową LZRWZJ/.
 Zgodnie z punktem 4.2.1, zawodnik z miejsca 2, otrzymuje 20 punktów rankingowych
(18 uczestniczących + 2 pkt.)
 Zgodnie z punktem 4.2.2, zawodnik z miejsca 3, otrzymuje 18 punktów rankingowych
(18 uczestniczących)
 Zgodnie z punktem 4.2.3, zawodnik z miejsca 6, otrzymuje 16 punktów rankingowych
(18 uczestniczących – 2 pkt.)
 Zgodnie z punktem 4.2.4, zawodnik z miejsca 8, otrzymuje 15 punktów rankingowych
(18 uczestniczących – 3 zawodników sklasyfikowanych przed nim)
 Zgodnie z punktem 4.2.4, zawodnik z miejsca 10, otrzymuje 14 punktów

Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi;
lodzkiejezdzieckie.pl; ozj-lodz.pl; ozj@ozj-lodz.pl; facebook.com/lodzkiejezdzieckie
91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 307/311, tel. (42) 659 04 19
KRS: 0000177668, REGON: 471265430, NIP 726-155-47-87



rankingowych (18 uczestniczących – 4 zawodników sklasyfikowanych przed nim)
Itd.

(PRZYKŁAD 2):
W konkursie klasy N, uczestniczy 47 zawodników, w tym 26 z III licencją sportową LZRWZJ/
oraz 14 z II lub wyższą licencją sportową LZRWZJ/. Klasyfikacja końcowa konkursu wygląda
następująco:
Miejsce 1 – zawodnik bez licencji LZRWZJ/
M. 2 – zawodnik posiadający III licencję sportową LZRWZJ/…
M. 3 – zawodnik posiadający II licencję sportową LZRWZJ/…
M. 4 – zawodnik bez licencji LZRWZJ/
M. 5 – zawodnik posiadający I licencję sportową LZRWZJ/…
M. 6 – zawodnik posiadający II licencję sportową LZRWZJ/…
M. 7 – zawodnik posiadający II licencję sportową LZRWZJ/…
M. 8 – zawodnik posiadający III licencję sportową LZRWZJ/…
M. 9 – zawodnik bez licencji LZRWZJ/
M. 10 – zawodnik posiadający III licencję sportową LZRWZJ/…
M. 11 – zawodnik posiadający III licencję sportową LZRWZJ/…
…
Do klasyfikacji rankingu srebrnego, zaliczani są zawodnicy z miejsc: 2, 8, 10, 11 i kolejni
posiadający III licencję sportową LZRWZJ.
 Zgodnie z punktem 4.2.1, zawodnik z miejsca 2, otrzymuje 28 punktów (26
uczestniczących + 2 pkt.), a zgodnie z punktem 4.3.2.2, mnożone są one przez
współczynnik (razy 2) i otrzymuje 56 punktów rankingowych.
 Zgodnie z punktem 4.2.2, zawodnik z miejsca 8, otrzymuje 26 punktów (26
uczestniczących), a zgodnie z punktem 4.3.2.2, mnożone są one przez współczynnik
(razy 2) i otrzymuje 52 punkty rankingowe.
 Zgodnie z punktem 4.2.3, zawodnik z miejsca 10, otrzymuje 24 punkty (26
uczestniczących – 2 pkt.), a zgodnie z punktem 4.3.2.2, mnożone są one przez
współczynnik (razy 2) i otrzymuje 48 punktów rankingowych.
 Zgodnie z punktem 4.2.4, zawodnik z miejsca 11, otrzymuje 23 punkty (26
uczestniczących – 3 zawodników sklasyfikowanych przed nim), a zgodnie z punktem
4.3.2.2, mnożone są one przez współczynnik (razy 2) i otrzymuje 46 punktów
rankingowych.
 Itd.
Do klasyfikacji rankingu złotego, zaliczani są zawodnicy z miejsc: 3, 5, 6, 7 i kolejni
posiadający II lub wyższą licencję sportową LZRWZJ.
 Zgodnie z punktem 4.2.1, zawodnik z miejsca 3, otrzymuje 16 punktów rankingowych
(14 uczestniczących + 2 pkt.)
 Zgodnie z punktem 4.2.2, zawodnik z miejsca 5, otrzymuje 14 punktów rankingowych
(14 uczestniczących)
 Zgodnie z punktem 4.2.3, zawodnik z miejsca 6, otrzymuje 12 punktów rankingowych
(14 uczestniczących – 2 pkt.)
 Zgodnie z punktem 4.2.4, zawodnik z miejsca 7, otrzymuje 11 punktów rankingowych
(14 uczestniczących – 3 zawodników sklasyfikowanych przed nim)
 Itd.

5. ZASADY TWORZENIA RANKINGU:
5.1. Do rankingu, zalicza się najlepszy wynik punktowy, osiągnięty przez
zawodnika, w każdym kolejnym dniu zawodów, w których uczestniczy (wynik
Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi;
lodzkiejezdzieckie.pl; ozj-lodz.pl; ozj@ozj-lodz.pl; facebook.com/lodzkiejezdzieckie
91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 307/311, tel. (42) 659 04 19
KRS: 0000177668, REGON: 471265430, NIP 726-155-47-87

dzienny).
5.2. Do rankingu, zalicza się wyniki dzienne zawodnika z 20 najwyżej
punktowanych dni startowych w sezonie.
5.3. Punktacja zawodnika w rankingu, powstaje w wyniku sumy wyników
dziennych zawodnika, dzielonej przez 20 i mnożonej razy 100. W przypadku
gdy zawodnik uzyskał więcej niż 20 wyników dziennych, jego punktacja
rankingowa, powstaje w wyniku sumy 20 najlepszych wyników dziennych
zawodnika, dzielonej przez 20 i mnożonej razy 100.
5.4. Jeśli zawodnik sklasyfikowany w danej kategorii rankingu (zgodnie z punktem
3.4), uzyska w trakcie trwania sezonu uprawnienia wyższej klasy sportowej,
do końca sezonu, nadal klasyfikowany będzie w kategorii rankingu, w której
uczestniczył przed uzyskaniem wyższych uprawnień.
5.5. Ranking aktualizowany jest co miesiąc, uwzględnia wyniki uzyskane przez
zawodników w danym roku kalendarzowym (sezonie) i publikowany na
oficjalnej stronie internetowej Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi
(lodzkiejezdzieckie.pl)
5.6. Zwycięzcami rankingu zostaną zawodnicy, którzy uzyskają najlepszy wynik w
punktacji, po zakończeniu wszystkich zawodów regionalnych, przewidzianych
w kalendarzu zawodów Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi na dany
sezon.
(PRZYKŁAD 3):
Zawodnik rywalizował w konkursach klasy P i N w ciągu dwóch dni zawodów. Pierwszego
dnia zawodów, wynik uzyskany w konkursie klasy P, dał mu 28 punktów rankingowych, a
wynik w konkursie klasy N, dał 15 punktów rankingowych. W trakcie drugiego dnia zawodów,
wynik uzyskany w konkursie klasy P, dał mu 22 punkty rankingowe, a wynik w konkursie
klasy N, dał 23 punkty rankingowe.
Zgodnie z punktem 5.1, do rankingu zaliczone zostaną punkty zdobyte w konkursie klasy P
pierwszego dnia zawodów (28) i konkursie klasy N (23) drugiego dnia zawodów.
(PRZYKŁAD 4):
Zawodnik poprzez uczestnictwo w zawodach regionalnych, uzyskał 7 wyników dziennych,
liczonych zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4, tj: 4 pkt., 21, 32, 12, 3, 18, 30.
Ponieważ zawodnik dotychczas uzyskał mniej niż 20 wyników dziennych, zgodnie z punktem
5.3, sumuje się wszystkie uzyskane wyniki dzienne i dzieli przez 20 oraz mnoży razy 100.
((4+21+32+12+3+18+30)/20)x100 = 600
(PRZYKŁAD 5):
Zawodnik poprzez uczestnictwo w zawodach regionalnych, uzyskał 25 wyników dziennych,
liczonych zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4, tj: 4 pkt., 21, 32, 12, 3, 18, 30, 56, 11,
20, 24, 24, 22, 34, 45, 2, 35, 23, 12, 28, 43, 22, 38, 27, 9. Ponieważ zawodnik uzyskał więcej
niż 20 wyników dziennych, zgodnie z punktem 5.3, sumuje się 20 najwyżej punktowanych
wyników dziennych i dzieli przez 20.
((21+32+12+18+30+56+20+24+24+22+34+45+35+23+12+28+43+22+38+27)/20)x100 =
2830

6. NAGRODY (punkt nie będzie stosowany w odniesieniu do nieoficjalnego rankingu
tworzonego w sezonie 2018’):
6.1. Dziesięciu najlepszych zawodników w poszczególnych rankingach
(Brązowym, srebrnym i złotym), otrzyma nagrody przewidziane przez
organizatora.
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6.2. Zasady podziału nagród ustala organizator, uwzględniając środki finansowe
zgromadzone na ten cel.
6.3. W celu finansowania nagród dla uczestników rankingu, organizator utworzy
FUNDUSZ NAGRÓD, na który składać się będą opłaty wnoszone przez
wszystkich zawodników (bez względu na rodzaj posiadanych uprawnień,
licencji i przynależność do WZJ), uczestniczących w zawodach towarzyskich i
regionalnych, organizowanych zgodnie z kalendarzem zawodów Okręgowego
Związku Jeździeckiego w Łodzi.
6.3.1. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 6.3 wynosi 1 zł od każdego
przejazdu konkursowego we wszystkich zawodach towarzyskich i
regionalnych, organizowanych zgodnie z kalendarzem zawodów
Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi.
6.3.2. Wpłaty na fundusz nagród, wnosił będzie organizator zawodów
towarzyskich i regionalnych, organizowanych zgodnie z kalendarzem
zawodów Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi, po zakończeniu
zawodów, na podstawie faktury wystawionej przez OZJ w Łodzi.
6.4. Środki z FUNDUSZU NAGRÓD rozdzielone zostaną na nagrody w
poszczególnych rankingach w następujący sposób:
6.4.1. Ranking złoty – 50% zebranych środków,
6.4.2. Ranking srebrny – 30 % zebranych środków,
6.4.3. Ranking brązowy – 20% zebranych środków.

UWAGA!!! Organizator zastrzega sobie możliwość korekty, lub
zmiany powyższych zasad w całości lub części w trakcie
tworzenia rankingu nieoficjalnego w sezonie 2018’

Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi;
lodzkiejezdzieckie.pl; ozj-lodz.pl; ozj@ozj-lodz.pl; facebook.com/lodzkiejezdzieckie
91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 307/311, tel. (42) 659 04 19
KRS: 0000177668, REGON: 471265430, NIP 726-155-47-87

