REGLAMENT DE VOTACIÓ

CORNELIVS ATTICVS 20 18

JURAT
En el jurat de la distinció estan representades les següents institucions de l’esport
balear:
A: Administracions Públiques: 10 representants. (Direcció General d’Esports i
Joventut: 6 representants i Consells Insulars: 4 representants)
B: Federacions esportives amb dos representants.
C: COLEF, amb un representant, AGEPIB, amb un representant i GUARDONATS
CORNELIUS ATTICUS, amb un representant.
D: Mitjans de comunicació de les Illes Balears, amb un total variable de entre 10 i
20 representants.
Les institucions s’agrupen en conjunts de similars característiques formant-se
quatre grups i assignant a cada un d’ells un percentatge sobre el total de la
votació, de forma que la rellevància dels vots sigui independent del nombre
de persones que formen el grup.

GRUP

INSTITUCIONS

PERCENTATGE

1

A

35%

2

B

15%

3

C

15%

4

D

35%

VARIABLES PER AVALUAR ELS CANDIDATS I PERCENTATGE DE CADA UNA SOBRE
EL TOTAL
La puntuació de cada variable tindrà un pes sobre el total de variables a avaluar,
quedant reflectit en aquesta taula:
Variable

Percentatge

Esportista i/o tècnic

20%

Promotor i/o dirigent

20%

Valoració Global

40%

Anys al món de l’esport

20%

Total

100%

PUNTUACIO DE LES VALORACIONS
La variable “Anys al món de l’esport “ es calcula mitjançant la següent fórmula:
[punts]=[0.4x [anys al món de l’esport]- 10]x20%
Límit màxim de 50 anys, a partir del qual el candidat obté la puntuació màxima en
aquest apartat.
La resta de les valoracions es realitzarà de la següent forma:
Els membres del jurat han de valorar, per a cada variable, a quatre candidats
assignant-los el nº 1 al primer; el nº 2 al segon; el nº3 al tercer i el nº 4 al quart, per
cada una de les variables.
Una vegada aplicada la correcció del percentatge de valor de cada variable sobre
el total es reflectirà el resultat de la forma següent:
Valoració

Punts

1º candidat

10

2º candidat

8

3º candidat

6.5

4º candidat

5

PUNTUACIÓ FINAL
El resultat final de la votació per a cada candidat serà, la suma de totes les
puntuacions obtingudes desprès de aplicar la correcció corresponent per cada un
dels quatre grups d’institucions i que donarà com a resultat una puntuació entre
0 i 10 punts amb dos (2) decimals.
Exemple 1: un representant (*) de la Direcció General d’Esports i Joventut (Grup
1) avalua la variable “Promotor i/o dirigent” del candidat X com a primera opció
(1a). S’ha de considerar que la suma de totes les votacions dels representants
del Grup 1 donarà la puntuació per a aquesta variable i grup.

Puntuació de la variable “Promotor i/o dirigent” del 1r  10 punts
candidat X
Correcció per número de representants  10 membres 10/10=1punt
al Grup 1, entre Direcció General d’Esports i Consells
Insulars (*)
Correcció pel % corresponent al grup  35% per al Grup 1x35/100=0.35
1
Correcció pel % corresponent a la variable

0.35x20/100=0.07

 20% per a “Promotor i/o dirigent”

Exemple 2: el representant (*) de les federacions avalua com a segona opció (2a)
la variable “Esportista i/o tècnic” del candidat Y.
Puntuació de la variable “Esportista i/o tècnic” del 2n  8 punts
candidat Y
Correcció per número de representants  1 membre al 8 punts
Grup 2, de federacions esportives.
Correcció pel % corresponent al grup

8x15/100=1.2 punts

 15% per al Grup 2
Correcció pel % corresponent a la variable

1.2x20/100=0.24

 20% per a “Esportista i/o tècnic”
Com es pot apreciar, té molt més pes el vot individual del representant de les
Federacions, que el del representant de la Direcció General d’Esports i Joventut,
encara que el pes global del Grup 2 sigui inferior.

