
Regulamin rankingu WMZOS 
1. Celem rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników Mazowsza w 

poszczególnych kategoriach wiekowych 
 

2. Ranking będzie prowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 
KM10; KM12;KM14; KM16; KM18; KM21; KM35; KM40; KM45; KM50; KM55; 
KM60; KM65: KM70: KM80+. 
 

3. W przypadku startu w kategorii starszej / dotyczy dzieci, młodzików i juniorów/ 
lub młodszej / dotyczy weteranów/ zawodnik klasyfikowany jest w tej kategorii 
w której ma więcej startów 
  

4. Ranking WMZOS będzie prowadzony na podstawie startów w 7 mazowieckich 
imprezach. 

 Mistrzostwach Mazowsza w sprinterskim biegu na orientację 

 Mistrzostwach Mazowsza w średniodystansowym biegu na orientację 

 Mistrzostwach Mazowsza w klasycznym biegu na orientację 

 Mistrzostwach Mazowsza w nocnym biegu na orientację 

 WOM w sprinterskim biegu na orientację 

 WOM w średniodystansowym biegu na orientację 

 WOM w klasycznym biegu na orientację 
5. W każdym biegu zwycięzca w każdej kategorii otrzymuje 100 punktów. 

Pozostali zawodnicy w każdej kategorii uzyskują ilość punktów w zależności 
od procentowej straty do czasu zwycięzcy. W zależności od biegu, formuła  

6. przeliczania punktów jest następująca: 

 Dla biegu sprinterskiego za każde 1% straty odejmuje się 3 punkty 

 Dla biegu średniodystansowego za każde 1 % straty odejmuje się 2 punkty 

 Dla biegu klasycznego za każde 1% straty odejmuje się 1 punkt 
7. Zawodnik ukończył bieg w limicie czasowym uzyskuje 1 punkt 

 
8.  Sumę punktów zdobytych w rankingu będzie stanowiła: 
a) Dla kategorii KM10; KM12, KM14 suma punktów zdobyta w jednym biegu: 

sprinterskim, średniodystansowym i klasycznym 
b) Dla pozostałych kategorii suma 2 biegów sprinterskich i 3 biegów leśnych. 

 
9. W rankingu uczestniczą wyłącznie osoby zaewidencjonowane w WMZOS 
10. Dla potrzeb powołania KWM obowiązują dodatkowo zasady: 

 start obowiązkowy w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
w biegu sprinterskim i klasycznym. 

 Przy powołaniu do KWM obowiązkowo zalicza się punkty z MTSF wg 
przelicznika. Wynik 500 punktów i więcej w MTSF to - 100 pkt.. 
Za każdy punkt straty odejmuję się 1 punkt.  
Za wynik poniżej 400 punktów zawodnik zdobywa 1 punkt   

11. Sędzią Głównym rankingu jest Józef KMIECIŃSKI 
12. Ostateczna interpretacja niniejszego rankingu należy do sędziego głównego 

rankingu. 
13. Dekoracja zwycięzców nastąpi po zakończeniu sezonu w listopadzie  

 
 


