Systém bodovania Slovenského pohára v šerme kordom.
Slovenský pohár je nepretržitý a kontinuálne sa vytvárajuci systém určovania poradia pretekárov
v každej kategórii pre účely nasadzovania pretekárov na domácich súťažiach a nominácie na medzinárodné
turnaje, MS a ME. Vždy po započítaní výsledkov z novej súťaže (najneskôr po roku), staré výsledky z neho
vypadávajú. Takto je k dipozíci stále aktuálne poradie. Vždy po ukončení sezóny sa vyhlási víťaz Slovenského
pohára podľa výsledkov k 30.6. aktuálneho roka.
Započítavajú sa: - 2 najlepšie výsledky z domácich turnajov , u žiakov a ml.žiakov 3 výsledky z domácich
turnajov
- výsledok z MSR,
- pre žiacke kategórie najviac 2 výsledky zo zahraničných turnajov, kadetom 4 ,
juniorom a seniorom sa môže započítať výsledok z 5 zahraničných turnajov.
V tabuľke môže byť zoznam aj 10-15 turnajov. Účasť na turnajoch je voľná
podľa uváženia každého účastníka . Avšak pre započítanie výsledku zo
zahraničného turnaja do rebríčka musí pretekár doručiť komletné výsledky
turnaja zostavovateľovi rebríčka, t.j. konečné poradie všetkých účastníkov s
vyznačenou štát.príslušnosťou a systém súťaže s počtom vypadávajúcich z
jednotlivých kôl.
- Výsledok z MS, MSJ a K, ME, MEJ a K
Systém bodovania :
Boduje sa každý vybojovaný postup z kola.
- postup z prvého kola = 2 body
- postup z druhého kola (skupín alebo eliminácie) = 4 body
- postup z tretieho kola (skupín alebo eliminácie) = 8 bodov
- za postup do každého ďalšieho kola sa pripočíta + 6 bodov (t.j. 14,20,26,32,38...)
Na turnaji , na ktorom sa eliminácia šermuje s opravami, získava šermiar za jednu vyhratú opravu (jeden z dvoch
možných v tom istom kole) polovicu rozdielu medzi kolami o ktoré bojuje. T.j. body za postup do toho ktorého
kola + 2, alebo 3 body.
Koeficienty
Hodnota výsledku dosiahnutá na turnajoch s rôznym počtom účastníkov a rôznej kvality je zohľadnená
koeficientom, ktorým sa násobí počet získaných bodov za dosiahnuté umiestnenie. Koeficient turnaja pozostáva
z ukazovateľa počet štátov, počet účastníkov príp. pre kategórie od kadetov vyššie počet účastníkov v 32-ke a 8ke na MS.
- mladší žiaci
Kt= Pú +Pš
- žiaci
Kt= Pú +Pš
- kadeti
Kt= Pú +Pš +P32 +P8
- juniori
Kt= Pú +Pš +P32 +P8
- seniori
Kt= Pú +Pš +P32 +P8
Ukazovatele tvoriace jednotlivé koeficienty sú pre všetky kategórie rovnaké
Počet účastníkov Pú – za každých 10 štartujúcich 1 bod (každá začatá 10-ka, napr.11=2body)
Počet štátov Pš – za každý štát 1 bod
Počet účastníkov 32-ky na MS vo svojej kategórii P32 – za každého jeden bod
Počet účastníkov 8-ky na MS vo svojej kategórii P8– za každého jeden bod
Pozn: - napríklad za účasť 6. pretekára z MS sa pripočítava ku koeficientu 1 bod za 32-ku a 1 bod za 8ku t.j.spolu 2 body.
Pre Majstrovstvá Slovenska je koeficient rovnaký pre všetky kategórie
Kmsr= Pú +Po +P32 +P16
Počet účastníkov Pú – za každých 10 pretekárov 1 bod (každá začatá 10-ka, napr.11=2body)
Počet oddielov Po – za každý zúčastnený oddiel 1 bod
Počet účastníkov 32-ky P32 - za každého z 32-ky na turnaji s počtom účastníkov väčším ako 128
Počet účastníkov 16-ky P16 - za každého zo 16-ky na turnaji s počtom účastníkov väčším ako 64
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