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Algorytm podstawowy. 

Do obliczania kolejności miejsc na danych zawodach brane są wyniki wszystkich pełnych przebiegów tj. takich, 
w których mieli możliwość wystąpić wszyscy zawodnicy. 

Kolejność zawodników na danych zawodach kwalifikacyjnych jest ustalana na podstawie sumy punktów 
wynikającą z zajętych miejsc w poszczególnych przebiegach. Algorytm obliczania jest następujący: 

 Ustalana jest liczba zawodników na zawodach – X. Do zdobycia jest od X do 1 punktów za zajęte 
miejsce dla zawodników sklasyfikowanych w każdym przebiegu. 

 Punkty otrzymywane za miejsca na poszczególnych przebiegach są następujące: 
o Zwycięzca danego biegu otrzymuje X punktów 
o Drugie miejsce otrzymuje X-1 punktów 
o N-te miejsce otrzymuje X-n+1 punktów 
o Biegi z 0 punktów tj. DIS i RET nie otrzymują za zajęte miejsce, gdyż nie są klasyfikowani 

 W kolejnym kroku sumowane są punkty za miejsca zdobyte we poszczególnych biegach i ustalany jest 
ranking - zgodnie z zasadą - im więcej punktów, tym wyższe miejsce. 

Przykład. W zawodach odbywają się 3 przebiegi i startują zawodnicy A, B i C. Miejsca zajęte w poszczególnych 
przebiega przedstawia poniższa tabela. Ponieważ startują trzej zawodnicy maksymalna liczba pkt. do zdobycia 
za miejsce wynosi 3 (X=3). 

Zawodnik 
Przebieg 1 Przebieg 2 Przebieg 3 Sumaryczne punkty z 

miejsc miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt 

A 1 3 1 3 2 2 8 

B 2 2 3 1 3 1 4 

C 3 1 2 2 1 3 6 
 

Ranking zawodników ustalany jest na podstawie sumy punktów z miejsc (przedstawione w ostatniej kolumnie 
powyższej tabeli) i z niego wynika, że miejsca na zawodach są następujące: 1. A, 2. C, 3. B. 

Sytuacje remisowe. 

Kolejne kroki są stosowane w przypadkach remisowych i mają na celu rozstrzygnięcie takiej sytuacji. Sytuacja 
remisowa to taka, kiedy suma punktów za miejsca u dwóch lub więcej zawodników jest taka sama. Jeżeli dany 
krok nie rozstrzyga sytuacji remisowej – przechodzimy do kolejnego kroku.  

1. Porównywana jest liczba wyższych miejsc. Najpierw sprawdzane jest, który zawodnik miał więcej 1-
wszych miejsc, następnie 2-miejsc, itd., aż do miejsca 6-tego. 
np. jeżeli zawodnik A miał miejsce 1 i 3, a zawodnik B miał miejsca 2 i 2, wtedy zawodnik A jest wyżej w 
rankingu 

2. Porównywana jest sumaryczny wynik punktowy z ocen sędziowskich ze wszystkich biegów na danych 
zawodach. Wyższa suma daje wyższe miejsce w rankingu. 

3. Porównywana jest sumaryczny wynik punktowy OLF z ocen sędziowskich ze wszystkich biegów na 
danych zawodach. Wyższa suma daje wyższe miejsce w rankingu.  

4. Jeżeli pkt. 3 nie rozstrzygnie sytuacji remisowej porównywane są kolejne kolejne elementy pracy w 
trialu tj. DRIVE, SHED, PEN, SINGLE zgodnie z pkt. 6.7 dokumentu “ISDS rules for trials”. 

5. Jeśli wszystkie poprzednie kroki nie pozwoliły na rozstrzygnięcie sytuacji remisowej przyznawane jest 
równorzędne miejsce. 


