Kritéria hodnocení úspěšnosti párů a formací na vybraných
soutěžích ČSAR
SPORTOVEC ROKU 2018
Volba nejúspěšnějšího páru a formace za kalendářní rok 2017
Hodnotící kritérium má za cíl stanovit pořadí párů a formací na vybraných soutěžích ČSAR tak, aby
mohl být na konci kalendářního roku ohodnocen nejúspěšnější pár a formace. Do hodnocení budou
zahrnuty pouze páry a formace, které jsou registrováni v rámci ČSAR nikoli tedy cizích svazů
akrobatického rock and rollu.
Dosažené výsledky se budou hodnotit pouze z vybraných soutěží ČSAR, které se termínem konání
nekryjí s jinými významnými zahraničními soutěžemi. Pro jarní část sezóny byly vybrány tyto soutěže:
Jarní část závodní sezóny:






Dražice Cup, 7.4.2018 (kat. D, Ž, J, C, A, DFJ, DFS, MDFD, MDFJ)
Jarní cena TŠ Twist, 28.4.2018 (kat. D, Ž, J, C, DFD, DFJ, DFS, MDFD, MDFJ, MDFS, JF)
MČR Ž, J, A – Karlovy Vary, 5.5.2018 (kat. Ž, J, C, B, A, DFJ, DFS, MDFD, MDFJ, MDFS)
MČR formací, 19.5.2018 (kat. DFD, DFJ, DFS, MDFD, MDFJ, MDFS, JF, SF)
MČR kat. B - Black Cup, 9.6.2018 (kat. D, Ž, J, C, B, A, DFD, DFJ, DFS, MDFD, MDFJ, MDFS)

Tučně a červeně je zvýrazněna titulární kategorie na konkrétní soutěži. Tento fakt bude hrát svou roli v hodnotícím kritériu (viz níže).

Hodnotící kritérium
1) Pro každou kategorii je po skončení soutěže stanoveno výsledné pořadí párů a formací.
2) Páry/formace budou na základě umístění bodově ohodnoceni (tzv. bodování umístění). Body jsou
převráceným pořadím.


Příklad: Soutěže se zúčastnily 4 páry. Pár na prvním místě získá 4 body, na druhém 3 body, na třetím 2 body a na
čtvrtém 1 bod.

3) Bodování jednotlivých párů/formací se vydělí počtem účastníků dané kategorie. Výsledné číslo je
bodovým ohodnocením páru/formace na dané soutěži.


Příklad:

Pořadí párů/formací Bodování umístění Výpočet Počet získaných bodů
1
4
4/4
1,00
2
3
3/4
0,75
3
2
2/4
0,50
4
1
1/4
0,25

4) Titulární kategorie na příslušných soutěžích budou ohodnoceny na základě výše uvedeného
výpočtu, přičemž „počet získaných bodů“ bude vynásoben koeficientem 2,0.
5) Získané body z každé soutěže se budou průběžně sčítat (aktuální pořadí bude vyvěšeno na
stránkách ČSAR po skončení každé vybrané soutěže) a na konci roku bude ohodnocen
pár/formace, který má nejvyšší počet získaných bodů.
Pro ČSAR zpracoval Richard Burgr

