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Hvem skal f̊a lov til å g̊a titusenmeter?

Hvert år arrangeres Europamesterskap og Verdensmesterskap i skøyter allround, over fire

distanser; mennene løper 500 m + 5000 m p̊a lørdag og 1500 m + 10000 m p̊a søndag,

mens kvinnene har 500 + 3000 dag 1 og 1500 + 5000 dag 2. Men det er bare plass til noen

svært f̊a p̊a den fjerde og lengste distansen, har ISU (the International Skating Union)

bestemt. I «gamle dager» var det 8 par (16 løpere); i perioden 1993 til 2012 var det 6 par

(12 løpere), men siden 2013 har det (skandaløst nok?) bare vært 4 par (8 løpere).

Mange ønsker seg at ISU skal g̊a tilbake til 6 par igjen, men temaet for dette prosjektet er

hvem de 8 er, de som i lys av resultatene p̊a distansene 1, 2, 3 skal f̊a lov til å g̊a distanse 4.

Allroundmesterskapet er alts̊a av sammenlagttypen, og med tidsresultater x1, x2, x3, x4

over de fire distanser (målt i sekunder) er poengsummen til slutt

p = x1 + x2/10 + x3/3 + x4/20 ;

tidene gjøres alts̊a om til 500-m-sekunder og legges sammen. Om du sl̊ar meg med 0.71

sekunder p̊a 500, må jeg sl̊a deg med 7.10 sekunder p̊a 5000, osv. Tilsvarende gjelder

poengsumsformelen

p = x1 + x2/6 + x3/3 + x4/10

for kvinnenes prestasjoner.

Her er ISUs gjeldende regel. Sjekk liste A, over 5000 m, og liste B, sammenlagt etter

tre løp. De som er p̊a topp-8 p̊a begge lister er med (vanligvis er det omtrent 6 løpere

som greier dette). S̊a g̊ar man til plasssiffer for å bestemme de andre. Det gjelder å

komme høyt opp p̊a minst en av liste A og liste B, og i tilfelle likhet i plasssiffer, trumfer

sammenlagtlisten femtusenlisten.

Denne regelen kan s̊a vurderes og sammenlignes med statistiske prediksjonsregler. Ut fra

Adelskalenderen, som gir de personlige rekorder for hundrevis av skøyteløpere, kan vi lage

gode prediksjonsregler

x̂4 = x̂4(x1, x2, x3)

for hva en løper vil prestere p̊a 10000, gitt tidene oppn̊add p̊a de tre korte. Alts̊a kan vi

predikere poengsummen

p̂ = p̂(x1, x2, x3) = x1 + x2/10 + x3/3 + x̂4/20

og si at de 8 som har best predikert sluttpoengsum er de som skal f̊a lov til å g̊a.

Studenten skal starte med data fra Adelskalenderen, f.eks. de 250 beste løpere i verden (se

wikipedia, og Evert Stenlunds vevsider), og s̊a lage og prøve ut noen fornuftige prediksjon-

sregler. Den enkleste bruker lineær regresjon,

x̂4 = β̂0 + β̂1x1 + β̂2x2/10 + β̂3x3/3,
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men det er flere andre fornuftige muligheter – f.eks. ved å lage egne regresjonsligninger for

«sprintere» og andre for «stayere». Se mitt foredrag p̊a Fagligpedagogisk dag, oktober

2013 (dette finner man p̊a vevsiden til FocuStat, en prosjektgruppe jeg leder).

N̊ar man har laget seg fire-fem fornuftige prediksjonsregler bør de alts̊a utprøves og sam-

menlignes. Det blir en del av prosjektet å finne gode og relevante måter å gjøre dette p̊a.

Man kan ogs̊a g̊a til modellseleksjonsverktøy, som det er mange av. Tanken er at disse skal

spisses til slik at prediksjonene er best mulig for de mest aktuelle løpere (ikke for verdens

seks beste, eller for middelhavsfarerne, men alts̊a for dem som er p̊a vippen til å komme

med p̊a titusen).

Vi har jo ogs̊a mesterskapsdata fra 1993 til 2012, der ISU generøst lot 12 løpere, ikke bare

8, f̊a g̊a titusen. Alts̊a kan den ivrige student sjekke hvordan hans eller hennes statistisk

baserte prediksjonsregel gjør det, for disse konkurransene, målt mot hva ISU-regelen gir.

Disse reglene ble f.ø. heftig diskutert under EM i Heerenveen, januar 2017 – i rettfer-

dighetens nøkterne lys, var det Sindre Henriksen fra Norge eller Nils van der Poel fra

Sverige som best fortjente den 8. plassen? Hva sier den ivrige students aller beste predik-

sjonsregel om dette?

Nils Lid Hjort / nils@math.uio.no

Referanser:

* Evert Stenlunds vevsider, med Adelskalenderen (studenten kan ta utgangspunkt i de

beste 250).

* Nils Lid Hjort: Foredrag p̊a Fagligpedagogisk dag, oktober 2013; en pdf for dette finner

man under Talks p̊a FocuStat-siden p̊a nettet.

* Diverse resultater fra tidligere EM og VM: live.isuresults.eu/
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