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Bodování soutěží masters ve vícebojích je následující. Ve všech soutěžích je postup bodování stejný 
jako při běžném bodování vícebojů IAAF s přidáním jednoho dalšího kroku. Tento dodatečný krok 
spočívá v tom, že skutečný výkon v každé disciplíně se vynásobí příslušným věkovým koeficientem, 
čímž se získá výkon podle věku. Tento výkon podle věku (AFP, tedy age factored performance) se pak 
běžným způsobem vyhledá v aktuálních tabulkách bodování vícebojů IAAF.  

Věkové koeficienty: Věkové koeficienty, které se použijí pro každé pohlaví a věkovou kategorii, jsou 
uvedeny níže. Při výpočtu věkových koeficientů používejte celé čtyřmístné číslo. Výsledek násobení 
zaokrouhlete tak, jak je popsáno níže. Poznámka: Věkové koeficienty automaticky korigují výkon se 
zmenšeným náčiním a vzdálenostmi platnými pro masters atlety. Takže muž M65-69 vrhající 
pětikilogramovou koulí se může po vynásobení skutečného výkonu věkovým koeficientem podívat do 
standardní bodovací tabulky IAAF na kouli o hmotnosti 7,26 kg, protože koeficient zohledňuje 
skutečnost, že vrhá menší koulí. Totéž platí pro ženu W60-64, která běží 80 metrů překážek s výškou 
0,762 m. Koeficient automaticky vytvoří výkon zohledňující věk, který lze vyhledat ve standardní 
tabulce IAAF pro 100 metrů překážek žen s výškou překážek 0,840.  

Zaokrouhlování: Obecným pravidlem je, že zaokrouhlování se provádí tak, aby nikdy nedocházelo k 
umělé podpoře výkonnosti. Proto po vynásobení skutečného výkonu věkovým koeficientem 
nezapomeňte všechny běžecké disciplíny zaokrouhlit na vyšší setinu sekundy a všechny vrhačské a 
skokanské disciplíny zaokrouhlit na kratší centimetr. Pomůcka pro zapamatování: běh nahoru, skok a 
hod dolů.  

Příklad:  

Muž M50-54 zaběhne v disciplíně 100 metrů skutečný výkon 13,12 sekundy. Čas 13,12 krát koeficient 
0,9031 se rovná výkonu 11,848672 11,848672 zaokrouhleno nahoru se rovná 11,85 pro vyhledání ve 
standardní tabulce bodování vícebojů IAAF. Za hodnotu 11,85 se uděluje 681 bodů.  

Příklad:  

Žena W35-39 skočí ve skoku vysokém 1,47 metru. 1,47 krát koeficient 1,0205 se rovná výkonu 
1,500135. Hodnota 1,500135 zaokrouhlená dolů se rovná hodnotě 1,50 pro vyhledání ve standardní 
tabulce bodování vícebojů IAAF. Za hodnotu 1,50 se uděluje 621 bodů.  

Bodovací tabulky: Tabulky pro bodování se používají podle aktuálního vydání "Tabulek IAAF pro 
bodování vícebojů". (Vzorce, které popisují bodování v tabulkách, najdete níže.) Pokud se boduje 
výkon, který není v tabulkách uveden, výkon ohodnotíte nižším bodovým ohodnocením, nikoli 
vyšším.  

Příklad:  

Při vyhledávání výkonu 66,06 sekundy na 400 metrů u mužů je třeba použít výsledek 66,09, nikoli 
66,05. Čas 66,06 je blíže k času 66,05 než k času 66,09, ale je rychlejší, než byl ve skutečnosti 
zaběhnut. Za čas 66,06 se proto uděluje 230 bodů.  



Příklad: Při hledání výsledku 12,35 metru ve vrhu koulí se musí použít výsledek 12,34, nikoliv 12,36. 
Hodnota 12,35 je stejně blízká hodnotě 12,36, ale 12,36 je dál, než bylo skutečně hozeno. Za 12,34 se 
proto uděluje 684 bodů.  

Ruční měření času:  

Pokud jsou běžecké disciplíny ve víceboji od 400 metrů (včetně překážek) měřeny ručně, musí být 
časy před vynásobením příslušným koeficientem korigovány. Poté se musí výsledek vyhledat v plně 
automatické části bodovacích tabulek (Poznámka: části bodovacích tabulek s ručním měřením času 
se pro bodování vícebojů masters nikdy nepoužívají).  

Korekce ručního měření času: korekce IAAF, které je třeba použít, jsou následující:  

Na 50 až 300 metrů se k ručnímu času přičte 0,24 sekundy Na 400 metrů se k ručnímu času přičte 
0,14 sekundy. Na delší vzdálenosti než 400 metrů se nepřičítá nic (použijte automatický nebo ruční 
čas tak, jak je).  

Vzorce IAAF pro bodování disciplín ve víceboji:  

Oficiální bodovací tabulky IAAF, zveřejněné v dokumentu "IAAF Scoring Tables for Combined Events", 
se vytvářejí podle následujících matematických vzorců. Výsledky vzorců musí být zkráceny na celé 
číslo a nesmí být zaokrouhleny nahoru. Takže výsledek vzorce 674,999 je 674 bodů, nikoli 675, a 
872,001 je 872. Skutečné bodové vzorce jsou následující, přičemž níže jsou uvedeny tři konstanty pro 
všechny víceboje. Všimněte si, že výkony musí být vyjádřeny v sekundách, centimetrech nebo 
metrech, jak je uvedeno.  

Pro daný výkon se bodové skóre (P) vypočítá podle jedné z následujících rovnic:  

Dráhové disciplíny:  P = a *(b - T )**c (kde T je čas v sekundách)  

Skoky:    P = a*(M-b)**c (kde M je výkon v centimetrech)  

Hody:    P = a*(D-b )**c (kde D je výkon v metrech).  

* znamená násobeno a ** znamená zvýšeno na mocninu  

a, b a c jsou parametry, jejichž hodnoty jsou uvedeny níže. 
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