
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ZMIERZ SIĘ Z SP60” 

 

1. Konkurs pomiarowy „Zmierz się z SP60” zwany dalej „konkursem” jest jednym z punktów programu 

spotkania „Spectra-Show” i odbędzie się niezależnie w trzech edycjach i trzech różnych lokalizacjach (w 

Poznaniu dn. 03.10.2017 r, Olsztynie dn. 05.10.2017 r. i w Krakowie dn. 10.10.2017 r.). Organizatorem 

konkursu jest firma NaviGate Sp. z o.o. 

2. Dla zwycięzcy każdej z trzech edycji konkursu przewidziano główną nagrodę w postaci kontrolera 

geodezyjnego z systemem Android, tj. Spectra Precision MobileMapper 50 w wersji Wi-Fi o wartości 

5 290 zł brutto. 

3. W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany uczestnik spotkania „SpectraShow 2017”, który 

na spotkanie weźmie ze sobą geodezyjny zestaw do pomiarów GNSS RTK dowolnej marki innej niż Spectra 

Precision. 

4. Przed rozpoczęciem konkursu (w bezpośrednim otoczeniu miejsca spotkania) dokonana zostanie stabilizacja 

pięciu punktów kontrolnych. Punkty kontrolne zostaną założone w miejscach o znacznych przesłonięciach 

horyzontu – w pobliżu budynków lub pod okapami drzew. Współrzędne tych punktów zostaną wyznaczone 

za pomocą technologii GNSS (metodą statyczną) w układzie współrzędnych PL-2000. Współrzędne te na 

potrzeby konkursu zostaną uznane za współrzędne wzorcowe. 

5. W ramach konkursu każdy uczestnik (wg rozlosowanej wcześniej kolejności) wykona pomiar opisanych 

wyżej pięciu punktów kontrolnych za pomocą własnego zestawu GNSS. Pomiar może być wykonany w 

technologii RTK lub RTN z wykorzystaniem poprawek pochodzących z dowolnej sieci stacji referencyjnych 

(do wyboru uczestnika). Dostęp do poprawek RTK/RTN uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. 

6. Każdy z uczestników konkursu na każdym z punktów kontrolnych ma do dyspozycji 3-minutowy limit 

czasowy. W tym czasie musi zostać wykonana inicjalizacja RTK/RTN odbiornika GNSS oraz pomiar 

punktu. Pod uwagę brana jest szybkość uzyskania wyniku oraz jego dokładność. Wyniki będą punktowane 

wg następującego klucza: 

 pomiar w czasie poniżej 1 minuty od wykonania inicjalizacji: 5 punktów, 

 pomiar w czasie od 1 do 2 minut od wykonania inicjalizacji: 3 punkty, 

 pomiar w czasie od 2 do 3 minut od wykonania inicjalizacji: 1 punkt. 

Punkty zostaną przyznane tylko w przypadku gdy odchyłki uzyskanych współrzędnych X i Y względem 

współrzędnych wzorcowych będą w obu przypadkach mniejsze niż 5 cm (0,05 m). Jeżeli różnica będzie 

większa, wówczas uczestnik za dany pomiar otrzyma zero punktów. 

7. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zgromadzi największą liczbę punktów (maksymalnie 25). W 

przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie zadecyduje mniejsza suma odchyłek współrzędnych X i Y 

względem współrzędnych wzorcowych (sumowane będą odchyłki dla X i Y ze wszystkich pięciu punktów 

kontrolnych – łącznie 10 odchyłek). 

8. Dopuszcza się wykonanie inicjalizacji odbiornika GNSS przed zajęciem punktu kontrolnego (w ramach 

trwania limitu czasowego), jak też kilkukrotny pomiar punktu przy dowolnej liczbie epok. W przypadku 

wykonania większej liczby pomiarów punktu, uczestnik wybiera jeden wynik i zgłasza go do konkursu. 

Tylko ten wynik będzie punktowany (zgodnie z kluczem zawartym w p. 6). 

9. Uczestnikiem specjalnym konkursu będzie instruktor z firmy NaviGate, który będzie wykonywał pomiar 

wraz z innymi uczestnikami konkursu za pomocą odbiornika GNSS Spectra Precision SP60. Wyniki 

uczestnika specjalnego będą zapisywane i punktowane podobnie jak wyniki innych uczestników konkursu. 



Główna nagroda dla zwycięzcy konkursu zostanie przyznana tylko w przypadku, gdy uzyska on wynik 

punktowo równy bądź lepszy jak uczestnik specjalny. W przypadku, gdy zwycięzca uzyska punktowo gorszy 

wynik, zostanie mu przyznana nagroda pocieszenia w postaci 10-procentowego rabatu na zakup zestawu 

GNSS z odbiornikiem SP60 lub SP80 ważnym do końca 2017 r.  

10. Wyniki konkursu są jawne na każdym etapie jego trwania. Dziennik wyników pomiarów będzie prowadzony 

z dokładnością do 1 centymetra. W razie wątpliwości lub sytuacji spornych pod uwagę mogą zostać wzięte 

wyniki z dokładnością do 1 milimetra. 

11. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony niezwłocznie po zakończeniu konkursu i podsumowaniu wyników. 


