KRYTERIA WYŁANIANIA MISTRZA POLSKI I SYSTEM RANKINGOWY
Określenie końcowej pozycji w grupach oraz w Rankingu.
Końcowa pozycja drużyny/zawodnika w grupie jest określana przez zbiór poniższych reguł stosowanych w
określonym porządku, według przepisów BISFed (https://www.worldboccia.com/ - Competition and
Ranking Manual).

Reguła Metoda
Opis
1
Liczba zwycięstw
Całkowita liczba zwycięstw w porządku malejącym
W przypadku równej liczby zwycięstw, zastosowanie mają następujące reguły :
2
Wynik bezpośredniego meczu
Całkowita liczba zwycięstw przeciwko innym
pomiędzy remisującymi stronami drużynom/zawodnikom remisującym w porządku malejącym.
3
Stosunek punktów (różnica
Całkowita liczba zdobytych punktów minus całkowita liczba
punktów)
straconych punktów w porządku malejącym.
4
Zdobyte punkty
Całkowita liczba zdobytych punktów w porządku malejącym.
5
Wygrane rundy
Całkowita liczba wygranych rund we wszystkich meczach w
porządku malejącym.
6
Korzystna różnica punktów w
Najwyższa korzystna różnica punktów (punkty zdobyte minus
pojedynczym meczu
punkty stracone) w pojedynczym meczu w porządku
malejącym.
7
Korzystna różnica punktów w
Najwyższa korzystna różnica punktów (punkty zdobyte minus
pojedynczej rundzie
punkty stracone) w pojedynczej rundzie w porządku
malejącym.
8
Pozycja rozstawienia (numer)
Wygrywa zawodnik z wyższej pozycji
Proces zastosowania powyższych reguł:
a) wszyscy zawodnicy/strony z grupy porównywani są pod względem liczby wygranych meczów.
Zawodnik/strona z największa liczbą zwycięstw zajmuje najwyższą pozycję.
b) jeżeli jest remis należy zastosować regułę 2: Liczba remisujących stron będzie decydować o sposobie
zastosowania tej reguły. Jeżeli dwie strony uczestniczą w remisie – liczy się wynik bezpośredniego
spotkania pomiędzy tymi zawodnikami/stronami. Jeżeli jest trzech lub więcej remisujących
zawodników/stron – liczy się liczba zwycięstw tylko pomiędzy tymi remisującymi zawodnikami/stronami
(pozostałe wyniki są odrzucane).
c) jeżeli reguła numer 2 nie rozwiązuje remisu, stosuje się kryterium nr 3: Jeżeli remis w regule 2 dotyczy
trzech lub więcej zawodników/stron, w kryterium 3 bierze się pod uwagę stosunek punktów tylko pomiędzy
remisującymi stronami. Proces ten powtarzany jest dla każdego kryterium, aż do rozstrzygnięcia remisu.
Wynik meczu wygranego walkowerem stanowi najwyższą różnicę w wyniku w danej grupie do 0, dlatego
ustalany jest po rozegraniu ostatniego meczu ligowego w danej grupie. Np. w grupie najwyższą różnicą był
wynik 16 do 2 – to oznacza, że zawodnicy wygrywają mecz walkowerem 14 do 0.

System Rankingowy jest odrębnym systemem, nie decyduje o uzyskaniu tytułu mistrzowskiego w kraju
w danej kategorii. Celem rankingu jest obserwacja progresu sportowego, oraz regularności startów
zawodnika.
Mistrzem Polski zostaje zwycięzca rozgrywek ligowych w danym roku.
Liczba zawodników spadających lub wchodzących do I ligi zależeć będzie od liczby nowych zawodników w
poszczególnych grupach. W roku 2021 nikt nie spada do drugiej ligi. Zasady ewentualnego spadku do II
ligi ogłoszone zostaną w sytuacji kiedy zwiększy się liczba startujących zawodników w którejś z kategorii.
Punkty Rankingowe :
Za wygrany mecz zawodnik/strona otrzymuje 2 punkty.
Za przegrany mecz zawodnik/ strona otrzymuje 0 punkty
Na koniec sezonu sumowana jest liczba punktów. Zawodnik z największa liczbą punktów zajmuje
najwyższa pozycję w rankingu .Kolejność w rankingu ustalana jest na podstawie powyższych reguł. Wraz z
rozpoczęciem nowego sezonu redukowana jest liczba punktów o połowę.
W roku 2021 zwycięzca Polskiej Ligi Bocci - Mistrz Polski 2021 jest automatycznie zwycięzcą Rankingu
2021 w danej kategorii, w następnych latach sytuacja będzie się zmieniać w zależności od zdobywanych i
redukowanych punktów.

