SISTEMA DE PONTUAÇÃO DO VII CiPOr

Para melhor entendimento dos atletas, e para que não haja ponderações e/ou reclamações posteriores,
a Diretoria Técnica da FORN comenta e exemplifica, a seguir, os artigos do Regulamento do VII CiPOr
que tratam do assunto.
Devemos lembrar que o atleta para ter o direito a premiação do circuito deverá, obrigatoriamente,
participar de três etapas.
Artigo 12 - Serão computados os 03 (três) melhores resultados obtidos pelo atleta, nas etapas que
participou.
Comentário: o circuito possuirá quatro etapas, e para efeito do artigo, considera-se que o atleta
participou de todas elas. O atleta terá direito a descartar o seu pior resultado válido, e a soma das três
restantes lhe dará a pontuação para o final do campeonato.
Parágrafo 1º - Considera-se como válida, a etapa em que o o atleta teve sua inscrição efetivada e
aprovada, e registrou sua partida.
Comentário: o parágrafo é claro. Considera-se como etapa válida para cômputo do cálculo, aquela em
que o atleta participou de fato. Essa participação é comprovada pela inscrição e pelo registro de sua
partida no percurso.
Parágrafo 2º - Para efeito de descarte, só poderá o atleta lançar mão de etapa válida, conforme
parágrafo anterior. Etapa em que o atleta não se inscreveu, será considerada nula, e terá pontuação
zero, não podendo ser utilizada para o descarte.
Comentário: como dito anteriormente, considera-se que o atleta participou de todas as quatro etapas,
mesmo que ele tenha faltado a uma delas. Nessa falta lhe será dado zero pontos, não poderá entrar na
cota do descarte, mas entra na soma final dos pontos.
Vamos ao exemplo prático
1º caso: o atleta Zé das Couves deixou de participar na 3ª etapa (não partiu), e teve seus pontos
conforme a tabela abaixo:

Pontuação

1ª etapa
40

2ª etapa
35
Pior resultado
válido

3ª etapa
0
Não pode ser
descartado

4ª etapa
40

Conforme o regulamento, ele descarta o pior resultado das etapas válidas, no caso, a 2ª etapa, ficando
assim a soma dos pontos:
Pontuação final: 40 + 0 + 40 = 80 pontos
2º caso: o atleta Zé das Empadinhas participou de todas as etapas, e teve seus pontos conforme a tabela
abaixo:

Pontuação

1ª etapa
37

2ª etapa
40

3ª etapa
35
Pior resultado
válido

4ª etapa
37

Conforme o regulamento, ele descarta o pior resultado das etapas válidas, no caso, a 3ª etapa, ficando
assim a soma dos pontos:
Pontuação final: 37 + 40 + 37 = 114 pontos

ATLETA QUE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO

Vamos, agora, ao caso do atleta que participou da organização de uma etapa.
Artigo 21 - O atleta que estiver impedido de participar de uma etapa do CiPOr 2017 por ser integrante da
comissão organizadora, árbitro ou estar representando a CBO ou a FORN em outro evento, receberá
nesta etapa os pontos equivalentes à média dos resultados obtidos nas outras etapas que participou,
levando em consideração o que prescreve o Capítulo IV do presente regulamento.
§ único – para efeitos desse artigo, o atleta poderá participar na organização de apenas uma etapa.
Vamos ao exemplo prático
1º caso: o atleta Zé das Couves participou da organização na 2ª etapa, e teve seus pontos conforme a
tabela abaixo:

Pontuação

1ª etapa
40

2ª etapa
?
Participou da
organização

3ª etapa
37

4ª etapa
40

Conforme o regulamento, ele terá computado para a 2ª etapa, os pontos resultantes das três etapas em
que participou, no caso:
Média dos pontos: (40 + 37 + 40) / 3 = 39 pontos
Como fica a tabela

Pontuação

1ª etapa
40

2ª etapa
39
Participou da
organização

3ª etapa
37
Pior resultado

4ª etapa
40

Conforme o regulamento, ele descarta o pior resultado das etapas válidas, no caso, a 3ª etapa, ficando
assim a soma dos pontos:
Pontuação final: 40 + 39 + 40 = 119 pontos

2º caso: o atleta Zé das Couves participou da organização na 2ª etapa, porém faltou na 3ª etapa, e teve
seus pontos conforme a tabela abaixo:

Pontuação

1ª etapa
40

2ª etapa
?
Participou da
organização

3ª etapa
0
Não pode ser
descartado

4ª etapa
40

Conforme o regulamento, ele terá computado para a 2ª etapa, os pontos resultantes das três etapas em
que participou, no caso:
Média dos pontos: (40 + 0 + 40) / 3 = 26,7 pontos
Como fica a tabela

Pontuação

1ª etapa
40

2ª etapa
26,7
Participou da
organização

3ª etapa
0
Não pode ser
descartado

4ª etapa
40

Conforme o regulamento, ele descarta o pior resultado das etapas válidas, no caso, a 2ª etapa, ficando
assim a soma dos pontos:
Pontuação final: 40 + 0 + 40 = 80 pontos
No caso do atleta participar da organização de mais etapas, o que vai de encontro ao regulamento, será
considerado como se ele não partiu, e terá computado zero pontos para efeito de cálculo.
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