
TopTen - FISAF.CZ
Pravidla klubové soutěže TopTen – platná od začátku roku 2020. 

Úpravy byly schváleny komisí sportovně-technickou.

Změny, které přicházejí:

Ve starém TopTen: Body byly uděleny dle dosaženého pořadí v závodě podle tabulky:

Za umístění v soutěži, kde bylo v dané kategorii pěti a vícečlenné startovní pole:

1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo

18 bodů 16 bodů 14 bodů 12 bodů 11 bodů 10 bodů

Za umístění v soutěži, kde bylo v dané kategorii čtyř a méněčlenné startovní pole:

1. místo 2. místo 3. místo 4. místo

8 bodů 6 bodů 4 body 3 body

V novém TopTen: Body do TopTen budou upraveným součtem známek, udělených 
rozhodčími. Dosažené pořadí nehraje roli.

Ve starém TopTen: Pro II. VT se dosažené body za umístění násobí x2. Pro I.VT se dosažené 
body za umístění násobí x3.

V novém TopTen: VT nehraje roli. Je již obsažena ve výši známek, udělených rozhodčími.

Ve starém TopTen: Za start v soutěži je přidělen 1 bod.

V novém TopTen: Zrušeno, rozhoduje pouze výše známek od rozhodčích v dokončeném 
závodě.



Nový TopTen je doplněn následujícími vlastnostmi:

Známka od rozhodčí Skill (obvyklé rozmezí 15-160) převedena na škálu 0-10 vydělením 16. 

Příklad: Výsledek skill je 120 bodů. 120/16=7.5 
Započtená známka do součtu známek je tedy 7.5 

Je zohledněna věkové kategorie dle následující tabulky:

Věková kategorie: 6-7 let 8-10 let 11-13 let 14-16 let 17 a více let 28 a více let Master

koeficient: 0,5 0,8 1,0 1,1 1,3 0,8 1,0

Součet známek je násoben koeficientem dle věkové kategorie.

Příklad: Soutěžící III.VT 17a více let Ženy, získá známky od 5ti rozhodčích:

4,5   3,8   3,8   3,9   4,05 součet známek je 20,05. Součet násobíme koeficientem dle věku 
20,05*1,3=26,07 Soutěžící získává 26,07 bodů do TopTen pro klub, pod kterým startuje.

Je zohledněno MČR: Součty bodů, udělených rozhodčími na MČR jsou násobeny 
koeficientem pro věkovou kategorii a navíc koeficientem *1,2.

Jak ve starém, tak v novém TopTen platí: 
-Započítávají se vždy body udělené pro soutěžící v jejich posledním kole. 
Příklad: Soutěžící absolvuje pouze základní kolo - započte se součet ze základního kola.
Soutěžící absolvuje základní kolo i finále - započte se součet pouze z finále.
-Výsledky mezinárodních soutěží (ME, MS) se do TopTen nezapočítávají.
-Body jsou uděleny klubu, který je v přihlášce v položce "Club". Hostování není zohledněno, 
body se nerozpočítávají dle hostování jiným klubům.
-Započtena je soutěž Fitness týmy – aerobic a step a Sportovní aerobik, všechny VT.



Nejdůležitější vlastnosti, které nemusí být zřejmé:

-Bude záležet na každém startu - a na bodech udělených rozhodčími.

-Ve starém TopTen byl závodník umístěný na 7mém a nižším pořadí hodnocen pouze 
1.bodem. V novém TopTen je každý hodnocen tak, jak ho hodnotí rozhodčí.

-Body neprůměrujeme, ale pouze sčítáme. Pro III. a II.VT je 5ti členný panel rozhodčích, pro 
I.VT je 7mi členný panel rozhodčích. Součty u I.VT budou tedy vyšší. Lze tedy očekávat, že 
například v kategorii Ženy 17 a více let, závodnice v I.VT umístěná na 10tém místě, přinese 
svému klubu do TopTenu více bodů než závodnice II.VT umístěná například na 3tím místě.

-Body Ae.Performance, které bude nově mimo VT, budou započteny stejně jako ostatní.

-"Žolíkem" je účast na MČR, které se nově otevírá pro zeleně označené z postupových 
tabulek II.VT, což bude mít vliv i na TopTen.

Nový systém výpočtu TopTen byl diskutován, ověřen a vyzkoušen
na výsledcích roku 2019, a nebyly nalezeny žádné závady, které 
by bránily jeho použití, důsledky byly zhodnoceny. Víme, že tato 
změna bude ke prospěchu všem. 

Za komisi sportovně-technickou: Josef Dvořák


