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Hong Kong 29.května 2017 



Cíl tvorby Světového žebříčku 

Přesný systém, který poskytne přehled úměrných sil každé strany (týmu, 
páru či jednotlivců). 

Může být také použit pro/jako: 
• Přesné určení stran, které by se měly kvalifikovat na jednotlivé soutěže. 
• Pomoc organizaci BISFed rozvíjet efektivní soutěžní systém. 
• Pomoc při spolupráci s řadou třetích stran, včetně médií a obchodních partnerů a při 
propagaci sportu. 
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Vývoj nového systému výpočtu Světového žebříčku 

Zapojeni byli: 

• BISFed Soutěžní výbor – z důvodu: 

   • Znalosti o sportu Boccia 

   • Porozumění soutěžních struktur 

• UK Sportovní vědecké týmy – z důvodu: 

   • Matematické modelové situace 

   • Statistické analýzy 

4099 jednotlivých zápasů bylo použito k vytvoření 10 rozdílných způsobů výpočtu 
Světového žebříčku.  
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Světový žebříček – přidělování bodů 

Body do světového žebříčku budou přidělovány dle výsledků každého 
jednotlivého zápasu na každé z oficiální soutěží BISFed. 

Kolo/etapa 

 
FINÁLE 
Zápas o BRONZ 

S-Finále 

Q-Finále 

R-16 

Kvalifikace ze skupiny 

Základní skupina 

Body za účast* 

Přidělené body 

        

       2 

       2 

       4 

       4 

       2 

       1 

       1 

       1 

* Body za účast nebudou násobeny hodnotou koeficientu 
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Světový žebříček - koeficienty 

Všechny body získané na soutěži, kromě bodů za účast, budou násobeny 
hodnotou koeficientu. Za příslušný turnaj bude straně přidělen konečný 
výsledek. 

Typ soutěže 

Mistrovství Světa/ 

LPH 
Regionální Mistrovství 
Otevřené světové poháry 

Regionální openy 

Koeficient 

4 

3 

2 

1 

* Každý koeficient se sníží o 0.5 hodnoty vždy po 365 dnech. 
+ Body z turnajů budou platné do 31.prosince následujícího kalendářního roku 
Pokud se v druhém kalendářním roce bude konat obdobný typ turnaje, budou body vyměněny a body z dřívějšího 
turnaje vymazány. 
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Světový žebříček – konečná kalkulace bodů 

Soutěžní systém bude pracovat na základě dvouletých období, tak aby byla 
umožněna kvalifikace na Mistrovství Světa, Regionální Mistrovství a LPH. 
     

Období pro bodování: 
 

• 1.1.2015 – 31.12 2016 = Kvalifikace na Regionální Mistrovství 2017 
• 1.1.2016 – 31.12.2017 = Kvalifikace na Mistrovství Světa 2018 

• 1.1.2017 – 31.12.2018 = Kvalifikace na Regionální Mistrovství 2019 

• 1.1.2018 – 31.12.2019 = Kvalifikace na LPH 2020 
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 Světový žebříček – konečná kalkulace bodů 

Soutěžní systém pracuje vždy se čtyřmi nejlepšími výsledky zúčastněné 
strany, ve dvouletém cyklu. 

 
• Celkový součet bodů každé strany musí obsahovat jejich nejvyšší celkově získané 

body z těchto soutěží: 

 

• Celkový součet bodů každé strany nesmí obsahovat více než 3 výsledky z těchto 
soutěží: 

• 
• 

• 

• 
• 

Poslední konané Mistrovství Světa, pokud se strana účastnila 

Poslední Regionální Mistrovství, pokud se strana účastnila 

Poslední konané Otevřené Světové poháry, maximálně 2 výsledky 

Poslední konané Regionální Openy, maximálně 2 výsledky, pokud se strana 

účastnila také Otevřeného Svetového poháru 

Poslední konané Regionální Openy, maximálně 3 výsledky, pokud se strana 

neúčastnila žádného Otevřeného Světového poháru  
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Světový žebříček – Vyjímky v rámci soutěží 

Bonus základních skupin: aplikován pouze pokud soutěž probíhá bez odehrání 

eliminačních kol. 

                                          Počet hráčů         Bonus 
                                                   v základní skupině 

                                     2    skupině 

                                     3        2        pouze první 

                                     4        3        pouze první 
                                                                   4        první, druhý 

                                                                   5        první, druhý 

                                             6+      první, druhý, třetí 
      

Normy pro základní skupiny: aplikované pokud je během soutěže nerovnoměrný 

počet stran v každé základní skupině.  

              Finále Semi + Finále 
1. místo =         
                      2 
2. místo =   Semi-Finále 

                   2 

3. místo =   Zápas o bronz 

                   2 

Udělené body   = 
Počet vítězství 

 Počet odehraných zápasů 
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Světový žebříček – další krok 

Pro úspěšnou realizaci systému je doporučeno proces zcelit 
s následujím: 

• BISFed a Sport:80 v úměrném rozsahu integrace Světové žebříčku v rámci 
CMS  

• Soutěžní výbor – rozvoj vzdělávání – Kurzy a workshopy pro členy 

• Systém výpočtu Světového žebříčku bude testován během roku 2017 – upraví se,    
pokud bude nutné. 
• Systém světového žebříčku bude zveřejněn do 15.ho prosince (pátek) 

• příprava pro rok 2018 a podpora zájmu soutěžit.     
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