
Metoda punktacji 
drużynowej

Liczba drużyn w 
zawodach

Punktacja 
indywidualna 

(punkty)

Punktacja 
wielobojów Punktacja sztafet Członkowie drużyny zdobywający punkty Remis wśród zawodników i sztafet Remis w rankingu drużynowym

Punktacje drużynowe wg zajętego miejsca

Punktacja drużynowa 
(12 pkt)

Nieograniczona 
liczba drużyn

12-11-10-9-8-7-6-
5-4-3-2-1

Taka sama jak 
punktacja ind.

12-10-8-6-4-2 Każda drużyna może mieć maksymalnie dwóch 
punktujących zawodników w każdej 
konkurencji indywidualnej. Dodatkowo, każda 
drużyna może mieć jedną punktującą sztafetę 
w każdej konkurencji sztafetowej.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, remis 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

Dual Meet - dwóch 
punktujących z 
każdej drużyny

2 5-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

5-2 Każda drużyna może mieć tylu zawodników, ilu 
chce w każdej konkurencji indywidualnej. 
Punkty dla drużyny zdobędą dwaj najlepsi 
zawodnicy z każdej drużyny. Dodatkowo, każda 
drużyna może mieć kilka sztafet w każdej 
konkurencji sztafetowej, jednak tylko jedna 
będzie punktować.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, remis 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

Dual Meet - trzech 
punktujących z 
każdej drużyny

2 7-5-4-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

5-2 Każda drużyna może mieć tylu zawodników, ilu 
chce w każdej konkurencji indywidualnej. 
Punkty dla drużyny zdobędą trzej najlepsi 
zawodnicy z każdej drużyny. Dodatkowo, każda 
drużyna może mieć kilka sztafet w każdej 
konkurencji sztafetowej, jednak tylko jedna 
będzie punktować.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, remis 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

Drużynowe 
Mistrzostwa Europy

Nieograniczona 
liczba drużyn (X)

X - (X-1) - (X-2) - 
itd.

Taka sama jak 
punktacja ind.

X - (X-1) - (X-2) - itd. Każda drużyna ma tylko jednego zawodnika i 
zawodniczkę w każdej konkurencji 
indywidualnej, których wyniki liczą się do 
punktacji drużyny. Dodatkowo, każda drużyna 
ma jedną sztafetę mężczyzn i jedną sztafetę 
kobiet w konkurencjach sztafetowych, które 
także liczą się w punktacji drużynowej.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, remis 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

Na przykład 8 
drużyn

8-7-6-5-4-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

8-7-6-5-4-3-2-1

Jamaican Scoring Nieograniczona 
liczba drużyn

9-7-6-5-4-3-2-1 12-10-8-6-5-4-3-2 12-10-8-6-5-4-3-2 Każda drużyna może mieć tylu zawodników, ilu 
chce w każdej konkurencji indywidualnej 
(włączając w to wieloboje). Punkty dla drużyny 
zdobędą zawodnicy zajmujący punktujące 
miejsca (nawet gdy wszystkie punktujące 
miejsca zajęli zawodnicy jednej drużyny). 
Dodatkowo, każda drużyna może mieć kilka 
sztafet w każdej konkurencji sztafetowej. 
Punktować będą wszystkie sztafety, które 
zajęły punktujące pozycje.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, remis 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

Trójmecz - dwóch 
punktujących z 
każdej drużyny        

3 6-5-4-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

6-4-2 Każda drużyna może mieć tylu zawodników, ilu 
chce w każdej konkurencji indywidualnej. 
Punkty dla drużyny zdobędą dwaj najlepsi 
zawodnicy z każdej drużyny. Dodatkowo, każda 
drużyna może mieć kilka sztafet w każdej 
konkurencji sztafetowej, jednak tylko jedna 
będzie punktować.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, wynik 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

US NCAA Alternate 
Rules (4 drużyny lub 
mniej)

2 5-3-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

5-0 Wszyscy zawodnicy zajmujący punktujące 
miejsca mogą punktować dla swojej drużyny 
(nawet gdy wszystkie punktujące miejsca zajęli 
zawodnicy jednej drużyny). Dodatkowo, każda 
drużyna może mieć jedną punktującą sztafetę 
w każdej konkurencji sztafetowej.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, drużyny 
zajmą tę samą pozycję (remis).3 5-3-2-1 Taka sama jak 

punktacja ind.
5-3-0

4 5-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

5-3-2-0

US NCAA Regular 
Rules (4 drużyny lub 
mniej)

2 5-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

5-3 Każda drużyna może mieć maksymalnie dwóch 
punktujących zawodników w każdej 
konkurencji indywidualnej. Dodatkowo, każda 
drużyna może mieć jedną punktującą sztafetę 
w każdej konkurencji sztafetowej.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, drużyny 
zajmą tę samą pozycję (remis).3 7-5-4-3-2-1 Taka sama jak 

punktacja ind.
7-5-4

4 9-7-6-5-4-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

9-7-6-5

US NCAA Regular 
Rules (5 drużyn lub 
mniej)

5 lub mniej 10-8-6-4-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

10-8-6-4-2 Wszyscy zawodnicy zajmujący punktujące 
miejsca mogą punktować dla swojej drużyny 
(nawet gdy wszystkie punktujące miejsca zajęli 
zawodnicy jednej drużyny). Dodatkowo, każda 
drużyna może mieć jedną punktującą sztafetę 
w każdej konkurencji sztafetowej.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, drużyny 
zajmą tę samą pozycję (remis).

US NCAA Regular 
Rules (6+ drużyn; 6 
punktuje)

6 lub więcej 10-8-6-4-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

10-8-6-4-2-1 Wszyscy zawodnicy zajmujący punktujące 
miejsca mogą punktować dla swojej drużyny 
(nawet gdy wszystkie punktujące miejsca zajęli 
zawodnicy jednej drużyny). Dodatkowo, każda 
drużyna może mieć jedną punktującą sztafetę 
w każdej konkurencji sztafetowej.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, drużyny 
zajmą tę samą pozycję (remis).

US NCAA Regular 
Rules (6+ drużyn; 8 
punktuje)

6 lub więcej 10-8-6-5-4-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

10-8-6-5-4-3-2-1 Wszyscy zawodnicy zajmujący punktujące 
miejsca mogą punktować dla swojej drużyny 
(nawet gdy wszystkie punktujące miejsca zajęli 
zawodnicy jednej drużyny). Dodatkowo, każda 
drużyna może mieć jedną punktującą sztafetę 
w każdej konkurencji sztafetowej.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, drużyny 
zajmą tę samą pozycję (remis).

US NFHS (6 drużyn 
lub mniej)

2 5-3-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

5 Każda drużyna może mieć tylu zawodników, ilu 
chce w każdej konkurencji indywidualnej. 
Punkty dla drużyny zdobędą zawodnicy 
osiągający najlepsze wyniki (tj. kilku 
zawodników z tej samej drużyny może 
zdobywać punkty). Dodatkowo, każda drużyna 
może mieć kilka sztafet w każdej konkurencji 
sztafetowej.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, remis 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

3 5-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

5-3

4 6-4-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

6-4-2

5 8-6-4-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

8-6-4-2

6 10-8-6-4-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

10-8-6-4-2

US NFHS (7+ drużyn; 
6 punktuje)

7 lub więcej 10-8-6-4-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

10-8-6-4-2-1 Tak samo jak wyżej Tak samo jak wyżej Tak samo jak wyżej

US NFHS (7+ drużyn; 
7 punktuje)

7 lub więcej 10-8-6-4-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

10-8-6-4-3-2-1 Tak samo jak wyżej Tak samo jak wyżej Tak samo jak wyżej

US NFHS (7+ drużyn; 
8 punktuje)

7 lub więcej 10-8-6-5-4-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

10-8-6-5-4-3-2-1 Tak samo jak wyżej Tak samo jak wyżej Tak samo jak wyżej

Punktacje drużynowe wg wartości punktowej wyniku
Tabele punktowe - 
jeden punktujący z 
każdej drużyny

Nieograniczona 
liczba drużyn

Na podstawie 
lokalnych tabel 

punktowych. 
Upewnij się czy 

twoja lokalna 
tabela znajduje 

się na liście tabel

Na podstawie 
tabel punktowych

Na podstawie tabel punktowych Najlepszy zawodnik z każdej drużyny. Jeżeli 
zawodnik uzyskał najlepszy wynik przy zbyt 
silnym wiatrze, to wciąż pozostaje on 
zawodnikiem punktującym.

Taka sama liczba punktów niezależnie 
od zajętego miejsca.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, remis 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

Tabele punktowe - 
punktuje X 
zawodników z 
drużyny

Nieograniczona 
liczba drużyn

Na podstawie 
lokalnych tabel 

punktowych. 
Upewnij się czy 

twoja lokalna 
tabela znajduje 

się na liście tabel

Na podstawie 
tabel punktowych

Na podstawie tabel punktowych X zawodników z każdej drużyny. Jeżeli 
zawodnik uzyskał najlepszy wynik przy zbyt 
silnym wiatrze, to wciąż pozostaje on 
zawodnikiem punktującym.

Taka sama liczba punktów niezależnie 
od zajętego miejsca.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, remis 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

Tabele punktowe - 
punktują wszyscy 
zawodnicy z drużyny

Nieograniczona 
liczba drużyn

Na podstawie 
lokalnych tabel 

punktowych. 
Upewnij się czy 

twoja lokalna 
tabela znajduje 

się na liście tabel

Na podstawie 
tabel punktowych

Na podstawie tabel punktowych Wszyscy zawodnicy z każdej drużyny. Jeżeli 
zawodnik uzyskał najlepszy wynik przy zbyt 
silnym wiatrze, to wciąż pozostaje on 
zawodnikiem punktującym.

Taka sama liczba punktów niezależnie 
od zajętego miejsca.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, remis 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

Lokalne punktacje drużynowe
Drużynowe 
Mistrzostwa Danii - 
2019

Nielimitowana 
liczba drużyn (X).

Zawody z mniej niż 
6 drużynami będą 

punktowały tak 
jakby w zawodach 

uczestniczyło 6 
drużyn

(X+1) - (X-1) - (X-
2) - (X-3) itd.

Uwaga: więcej 
informacji można 

znaleźć w 
kolumnie 

„Członkowie 
drużyny 

zdobywający 
punkty”

Taka sama jak 
punktacja ind.

(X+1) - (X-1) - (X-2) - (X-3) itd. Każda drużyna ma tylko jednego zawodnika i 
zawodniczkę w każdej konkurencji 
indywidualnej, których wyniki liczą się do 
punktacji drużyny. Dodatkowo, każda drużyna 
ma jedną sztafetę mężczyzn i jedną sztafetę 
kobiet w konkurencjach sztafetowych, które 
także liczą się w punktacji drużynowej.

Uwaga: W czterech konkurencjach (zarówno 
dla mężczyzn, jak i kobiet) dwóch zawodników 
z każdej drużyny będzie punktowało. 
Wspomniane cztery wydarzenia to 200m, 
800m, skok wzwyż i rzut oszczepem. Punktacja 
w tych konkurencjach jest traktowana jako 
dwie różne „pod-konkurencje”, w których 
najlepszy zawodnik dla każdej drużyny 
zdobędzie punkty na podstawie (X + 1) - (X-1) - 
(X-2) - (X-3) itd., a drugi najlepszy sportowiec 
zdobędzie dodatkowe punkty dla drużyny 
według wzoru (X + 1) / 2 - (X-1) / 2 - (X-2) / 2 - 
(X-3) / 2 itd.

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników 
zajmie to samo miejsce, w każdym 
przypadku punkty zostaną równo 
podzielone między remisującymi 
zawodnikami.

Jeśli dwie lub więcej drużyn ma taką 
samą łączną liczbę punktów, remis 
zostanie rozstrzygnięty na korzyść 
drużyny, która ma większą liczbę 
zwycięzców. Jeśli remis nadal występuje, 
decyzja zostanie rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny, która ma większą liczbę 
drugich miejsc itd.

Na przykład 8 
drużyn

9-7-6-5-4-3-2-1 Taka sama jak 
punktacja ind.

9-7-6-5-4-3-2-1

Na przykład 4 
zespoły

7-5-4-3 Taka sama jak 
punktacja ind.

7-5-4-3


