Scoring-system for kvalifisering til finalen i Norwegian Cheer League (NCL)
Dette scoring-systemet tar hensyn til at det konkurreres under forskjellige vilkår i de
ulike kvalifiseringskonkurransene, samt at konkurransene dømmes av ulike
dommerpaneler.
Systemet baseres derfor ikke på poengsum, men tar i stedet hensyn til plassering og
hvor mange lag som konkurrerer i hver konkurranse.
Scoring-systemet er bygget opp av to deler:
I. Plasseringspoeng:
Laget får poeng etter hvilken plassering man oppnår, iht. listen under:
- 1. plass = 100 poeng
- 2. plass = 90 poeng
- 3. plass = 80 poeng
- 4. plass = 70 poeng
- 5. plass = 60 poeng
- 6. plass = 50 poeng
- 7. plass = 40 poeng
- 8. plass = 30 poeng
- 9. plass = 20 poeng
- 10. plass = 10 poeng
- 11. plass og lavere = 0 poeng
Dersom to lag får delt plassering i en konkurranse, vil begge lag motta samme
score. Neste lag på listen vil motta poengscoren som ligger to plasseringer
under.
Eksempel: Hvis det er delt 4. plass mellom to lag, og laget ditt er under disse så
vil dere motta 50 poeng (for 6. plass).
II. Utkonkurreringspoeng:
Laget får i tillegg 10 poeng for hvert lag man utkonkurrerer.
Har man mange konkurrenter i en konkurranse vil det påvirke den samlede
poengscoren din. Eksempel: Laget ditt får 2. plass i en kategori, hvor det deltar
5 lag totalt. Dere vil motta 30 poeng for å utkonkurrere tre andre lag (3 x 10
poeng).
Samlet score fra kvalifiseringen
Plasseringspoengene og utkonkurreringspoengene legges sammen til en samlet
score. Hvert lag kan delta i så mange kvalifiseringscuper som de selv ønsker. Laget
blir vurdert ut ifra den beste scoren de har oppnådd i løpet av sesongen.
Lagene som oppnår de høyeste scorene kvalifiserer seg til finalen i NCL.

