VÁLOGATOTT RENDSZER ÉS VERSENYEK RENDEZÉSE

VÁLOGATÓ RENDSZER
1. A válogató rendszer pontszámítása alapján kerül meghatározásra a válogatott keret. Az első
hat helyezettje automatikusan alkotja a válogatott keretet.
2. Öt éves periódusban legalább egy minősítő versenyen részt kell venni.
3. Ha egy időben, egy helyszínen két vagy több verseny kerül lebonyolításra, akkor csak a jobbik
eredmény kerülhet bele pontszámításba.
4. A három legeredményesebb verseny korrekciós pontszám átlaga határozza meg a ranglista
eredményét, amiből a pontszámot számítani kell. Egy eredménnyel a korrekciós pontszámra
50%-os, míg két eredménnyel 85%-os szorzót kell alkalmazni az átlagértékre. [PK1 x 0,50,
(PK1 + PK2) x 0,85].
5. Az öt éves időszak tekintetében az évek múlásával az egyes eredmények értéke évente
csökken az alábbiak szerint:
a)
1. év – 100%
b)
2. év – 95%
c)
3. év – 90%
d)
4. év – 80%
e)
5. év – 70%
6. A ranglista pontszámítását december 15-ig el kell végezni és a következő év december 31-ig
érvényes.
7. Világversenyekre ahol az országot képviselő versenyzők létszáma korlátozott csak a
mindenkor érvényes ranglista alapján lehet delegálni versenyzőt.
8. A pontozás időintervallumának és kiszámításának módját csak a Verseny Munkacsoport
változtathatja meg a versenyidőszak megkezdése előtt a jelenlévők kétharmados többségével.
9. Megkezdett versenyidőszakban a módosítás nem lehetséges.
A válogató rendszer pontszámítása:
Minden olyan verseny eredményét figyelembe lehet venni a ranglista pontjainak a számításakor, amit
az érvényben lévő Sportkódex és AXMER alapján rendeztek meg és értékeltek az előző öt évben,
valamint a jegyzőkönyvét eljuttatták a Verseny Munkacsoportnak.
1. A verseny szorzószáma, korrekciós tényezője
a) alapszorzószám, qA
qA = 1,00
ha
- legalább 25 versenyző indult,
- legalább 15 versenyszámot értékeltek.
b) WAG és FAI 1. kategóriás minősítésű versenyek alapszorzószáma: qA = 1,10.
c) FAI 2. kategóriás minősítésű versenyek és bármely ország nemzeti bajnokságának
alapszorzószáma: qA = 1.05.
d) Minden egyéb verseny alapszorzószáma: qA = 1,00.
Ezeknek a versenyeknek a korrekciós tényező módosítását - a versenyzők száma és a feladatok
száma szerint – a megfelelő qA értéktől kell számítani.
2. Versenyzők száma szerinti korrekciós tényező, qL

a) 25 versenyzőnél több induló esetén minden versenyző részvétele 0,005-del emeli a
szorzószámot; a 25 versenyzőlétszám alatt 0,005-del csökken a szorzószám
versenyzőként.
b) A versenyzők száma szerinti korrekciós tényező 26-40 főig pilótánként +0,005-del, míg 2410 főig pilótánként -0,005-del változik.
- minimális szorzószám: qL = 0,925
- maximális szorzószám: qL = 1,075
3. Értékelt versenyszámok szerinti korrekciós tényező, qT
a) 15 értékelt versenyszám felett minden értékelt versenyszám 0,01-dal emeli a
szorzószámot; 15 értékelt versenyszám alatt 0,01-dal csökkenti a szorzószámot
feladatonként.
- minimális szorzószám: qT = 0,88
4. A verseny összesített korrekciós tényezője, qÖ:
qÖ = qA + qL + qT - 2
5. A verseny éves korrekciós tényezője, VÉ
a) 1. év VÉ = 1,00
b) 2. év VÉ = 0,95
c) 3. év VÉ = 0,90
d) 4. év VÉ = 0,80
e) 5. év VÉ = 0,70
6. A versenyző alappontszáma, PA
a) A minősítő versenyen elért összpontszám osztva a verseny feladatszámával:
- PA = PÖ / T, ahol
- PA - a versenyző alappontszáma
- PÖ - a versenyző a versenyen elért összpontszáma
- T - a versenyen értékelt feladatok száma
7. A versenyző korrekciós pontszáma, PK
a) A versenyző alappontszáma szorozva az összesített korrekciós tényezővel és az éves
korrekcióval:
PK = PA x qÖ x VÉ
8. A három legeredményesebb verseny korrekciós pontszám átlaga határozza meg a ranglista
pontszámot.
P = (PK1 + PK2 + PK3) / 3
Egy eredménnyel a korrekciós pontszámra 50%-os /P=PK1 x 0,50/, míg két eredménnyel 85%-os
szorzót kell alkalmazni az átlagértékre /P=(PK1 + PK2) x 0,85/
Ez a P pontszám a versenyző pontszáma, amit a rangsorszámításnál figyelembe vesznek, mint egy
Maximum távolság eredményét.
Az elmúlt öt évben versenyeken indult pilóták fentiek alapján keletkezett eredményeit kell
összegyűjteni és ezeket az eredményeket a versenyszabályzat szerint kell értékelni. Az értékelt
eredményekből számított pontszám lesz a válogatott ranglista pontszáma.

HŐLÉGBALLON VERSENYEK RENDEZÉSÉNEK FELTÉTELEI

I. Pontszerző verseny megfigyelőkkel

A versenyekre az MRSZ Ballon Szakág minden tagját meg kell hívni és minden olyan sportolónak
lehetőséget kell adni az indulásra, aki teljesíti a versenykiírás feltételeit.
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A Verseny Munkacsoportnak kell jóváhagyni a meghirdetés előtt:
- a versenykiírást,
- az AXMER első két szakaszának módosításait,
- a verseny igazgatóját és a zsűri tagjait.
Vizsgázott megfigyelők biztosítása. Minimum létszám: ballonok száma +10%. Lehetőleg színes
térképek a megfigyelőknek.
Beszámoltatók biztosítása. Minimum létszám: minden megkezdett 8 ballon után egy fő. Színes
térkép minden a beszámoltatónak.
Mérőcsoport(ok) biztosítása. Színes térkép a mérőcsoport(ok)nak.
Meteorológus és/vagy Internet kapcsolat biztosítása.
Megfelelő mennyiségű és teljesítményű számítógép(ek), fénymásoló(k), nyomtató(k) és tartalék
festékek biztosítása. (A Versenyigazgatóval egyeztetni.)
Csapatonként 2 db 1:50.000 léptékű versenytérkép biztosítása - legalább az egyik színes.
Minimum 4 különböző színű marker biztosítása. Darabszám színenként: ballonok száma +
10%.
Célkereszt(ek) biztosítása.
Megfelelő méretű közös felszállóhely(ek) biztosítása.
A versenyszabályzatban meghatározott színű és számú jelzőzászló biztosítása.
Megfigyelőknek jelzőfesték és min. 20 m-es mérőszalag (versenyzők által) biztosítása.
Legalább 10 versenyző csapat részvétele.
Minimum 2 felszállásból legalább 3 versenyfeladat végrehajtása.
Értékelés és lebonyolítás az érvényben lévő AXMER-nek megfelelően

II. Pontszerző verseny GPS adatrögzítők használatával
A versenyekre az MRSZ Ballon Szakág minden tagját meg kell hívni és minden olyan sportolónak
lehetőséget kell adni az indulásra, aki teljesíti a versenykiírás feltételeit.
1. A Verseny Munkacsoportnak kell jóváhagyni a meghirdetés előtt:
- a versenykiírást,
- az AXMER első két szakaszának módosításait,
- a verseny igazgatóját és a zsűri tagjait.
2. Értékelők biztosítása. Minimum létszám: minden megkezdett 8 ballon után egy fő. (A
Versenyigazgatóval egyeztetni.)
3. Mérőcsoport(ok) biztosítása. Színes térkép a mérőcsoport(ok)nak.
4. Meteorológus és/vagy Internet kapcsolat biztosítása.
5. Megfelelő mennyiségű és teljesítményű számítógép(ek), fénymásoló(k), nyomtató(k) és tartalék
festékek biztosítása. (A Versenyigazgatóval egyeztetni.)
6. A versenytérkép digitalizált változata, minimum 254 dpi felbontással.
7. Azonos típusú, legalább 12 csatornás GPS adatrögzítő minden ballonnak. A GPS-ek, az
értékelő program és a számítógép közötti kommunikációt biztosítani kell.
8. Csapatonként 2 db 1:50.000 léptékű versenytérkép biztosítása - legalább az egyik színes.
9. Minimum 4 különböző színű marker biztosítása. Darabszám színenként: ballonok száma + 10%.
10. Célkereszt(ek) biztosítása.
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Megfelelő méretű közös felszállóhely(ek) biztosítása.
A versenyszabályzatban meghatározott színű és számú jelzőzászló biztosítása.
Legalább 10 versenyző csapat részvétele.
Minimum 2 felszállásból legalább 3 versenyfeladat végrehajtása.
Értékelés és lebonyolítás az érvényben lévő AXMER-nek megfelelően.

IV. Találkozók
A találkozó kiírásának megfelelően.
Minősítő rendszer:

Minősítés

Aki FAI versenyen a győztes
eredményének (X)% -át elérte

Aki minősítő versenyen a győztes
eredményének (X)% -át elérte

I. osztályú sportoló
II. osztályú sportoló
III. osztályú sportoló

75%-100%
50%-75%
25%-50%

80%-100%
60%-80%
35%-60%

A Magyar Köztársaság Kupát és az év ballonsportolója címet a válogatott ranglista első helyezettje
kapja.

