Konkurs BasketB –fachowiec od przepisów

Informacja –znaczenie logotypu konkursu.
złożenie słów: Basketball=BasketB+owl

Regulamin i założenia konkursu:
1) Celem corocznego konkursu jest wyłonienie najlepiej znającego przepisy sędziego
koszykówki w Podkarpackim OZKosz w danym sezonie rozgrywkowym.
2) W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie czynni sędziowie okręgowi w danym sezonie
rozgrywkowym.
3) Nagrodzeni zostaną zdobywcy 3 pierwszych miejsc w konkursie w danym sezonie
rozgrywkowym jak niżej:
a) 3 miejsce:
 dyplom laureata konkursu
b) 2 miejsce:
 dyplom laureata konkursu
 zwolnienie z teoretycznego egzaminu przedsezonowego przed następnym sezonem
rozgrywkowym
c) 1 miejsce:
 statuetka zwycięzcy konkursu
 zwolnienie z teoretycznego egzaminu przedsezonowego przed następnym sezonem
rozgrywkowym
 zwolnienie ze składki rocznej należnej za następny sezon rozgrywkowy
4) Nagrody zostaną wręczone na następnej kolejnej konferencji przedsezonowej sędziów
Podkarpackiego OZKosz.
5) Laureaci konkursu nie będą zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w następnej konferencji
przedsezonowej sędziów Podkarpackiego OZKosz.
6) Testy do rozwiązania związane z konkursem będą wystawiane na stronie internetowej w
różnych odstępach czasu i będą one zawsze dobrowolne.

7) Sposób klasyfikacji:
a) Do klasyfikacji punktowej będą brane prawidłowe i nieprawidłowe rozwiązania danego
testu.
b) Klasyfikacja będzie ustalana wg warunków kolejno jak niżej:
i) Jeśli do testu przystąpiło n osób, osoba z najlepszym wynikiem otrzyma n punktów do
klasyfikacji. Pozostałe punkty będą przyznawane w porządku malejącym wg zajętych
miejsc w danym teście.
ii) Osoby, które nie zdadzą/nie zakończą testu otrzymają 0 punktów w klasyfikacji.
Zajmują one tym samym ex aequo ostatnie miejsce w danym teście.
iii) Ilość punktów zdobytych z danego testu to wartość z p. 7b.i pomnożona przez wagę
(1..9) z jaką został wystawiony dany test w konkursie.
iv) W przypadku równej ilości punktów o wyższej pozycji w końcowym rankingu decyduje
ilość wyższych miejsc w testach, w których zainteresowane osoby razem brały udział.
v) Kolejnym kryterium jest ilość wyższych miejsc we wszystkich zdanych testach
konkursu.
vi) Kolejnym kryterium jest krótszy sumaryczny czas rozwiązania tych zdanych testów, w
których zainteresowane osoby razem brały udział.
vii) Ostatnim kryterium jest ew. dogrywka, tj. test dodatkowy dla zainteresowanych
oceniany wg kryteriów: 7b.iii, 7b.vi
viii) Przeprowadzonych zostanie tyle testów dogrywek, aby można było jednoznacznie
wyłonić laureatów.
8) Organizator konkursu, Kolegium Sędziów PZK, zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
bądź też odwołania konkursu bez podawania przyczyn takiej decyzji.
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