Určování umístění soutěže
SAMC FISAF.cz
Sestavení výsledného pořadí vychází z rankingového hodnocení FISAF.cz:
• K tomu, aby se závodník umístil na určité výsledné pozici, musí být u nadpolovičního
počtu rozhodčích zařazen na tomto anebo lepším pořadí. Dále jen „dosažení majority“,
pro 5ti-členný panel jsou to minimálně 3 a pro 7mi-členný panel 4 rozhodčí.
• Pokud žádný závodník nedosahuje majoritu pro určitou výslednou pozici, potom se tato
výsledná pozice určuje z pořadí o jedno místo horšího. Pokud opět žádný závodník
nedosahuje majoritu, krok se opakuje.
• Pokud majoritu dosahuje současně vyšší počet závodníků než jeden, pro skupinu platí:
a) pokud se závodníci ve skupině liší v počtu rozhodčích, kteří je umístili na určitou
výslednou anebo lepší pozici (síly majority), potom je jejich výsledné pořadí určeno dle
síly majority. Silnější majorita = lepší umístění = např. 3 proti 4 rozhodčím
b) pokud se závodníci ve skupině neliší v síle majority, potom se u každého závodníka
ve skupině vypočte, u kolika rozhodčích je lepší než každý jiný závodník ve skupině
(kolikrát lepší), nejprve v souboru majority, pokud je shoda, pak v souboru všech známek
c) pokud nelze takto závodníky rozřadit, umisťují se dle pořadí, v němž byli řazeni u hlavního
rozhodčího.

Ukázka vyhodnocení výsledků
- vysvětlivky
- žádný závodník nemá majoritu na 1. místě, vyhodnocení bude dle 2. míst (známek 1-2)
- č. 49 a 33 mají 3x do 2. místa shodně 112. V souboru majority tedy rozhodnout nelze,
rozhoduje se dle celého souboru známek. Č. 49 má známky o jednu lepší (3 proti 5) a je 1.,
závodník č. 33 se umisťuje na 2. místě
- žádný závodník nemá majoritu na 3. místě, vyhodnocení bude dle 4. míst (známek 1-4)
- č. 29 a 14 mají 3x do 4. místa. V souboru majority má č. 29 známky o jednu lepší (2 proti 4)
a je 3., závodník č. 14 je na 4. místě
- závodník č. 28 má jediný 3x umístění do 5. místa a končí na této pozici

- č. 46 a 2 mají 3x do 6. místa. V souboru majority má č. 46 známky o jednu lepší (3 proti 6)
a je 6., závodník č. 2 je na 7. místě
- další závodníci nezískali majoritu známek, ale lze porovnáním určit výsledné pořadí stylem
„o kolik lepší“

Závodníci, kteří se umístili pod hranicí 6. místa, mohou mít při stejném hodnocení tzv.
sdílené umístění. Např. 11.-16. Závodníci na sdílené pozici získávají do SAMC ligy stejný
počet bodů.

??? DOTAZY ???
Pokud budete mít k výše uvedenému nebo ke konkrétním výsledkům ze
závodů jakýkoli dotaz, pište na níže uvedený kontakt.

Děkujeme za pozornost!

