
Systém bodovania Slovenského pohára v šerme kordom. 
 

Slovenský pohár je od sezóny 2013-14 zostavený z turnajov určených pred sezónou 
reprezentačným trénerom. 
Systém bodovania : 
 Boduje sa každý vybojovaný postup z kola. Za postup sa považuje len kolo v ktorom 
vypadávajú nejakí pretekári. 
- 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...) 
 Ak na turnaji postupujú všetci účastníci a nikto nevypadáva, za postup z takéhoto kola sa 
neprideľujú žiadne body. 
  
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. 
 
V prípade turnajov Olimpici GP sa započítava výsledok do Slovenského pohára takým spôsobom, 
akoby automaticky 20% pretekárov vypadávalo z prvého kola a ostatné umiestnenia sa bodujú 
štandardným systémom 64,32,16, atď.(z toho dôvodu, že usporiadatelia majú osobitý systém súťaže, 
nechávajú šermovať všetkých účastníkov viac kôl a pri počte účastníkov nad 64, čo vôbec nie je 
zriedkavé, by nevznikali bodové rozdiely medzi posednými a tými, ktorí postupujú) 
 
 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 8-ke 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 8-ku 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 
Jeden pretekár môže byť započítaný do koeficientu P32 a P16 iba raz, to zn., že za každého 
môžu byť najviac dva body do celkového koeficientu Kmsr 
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