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Tabell 1: Beregnet forventet poengfangst (Computed expected point scores)

T1 T2 p12 p21 pD Pay-off 1 Pay-off 2
s1 s1 1 0 0 3 0
s1 s2 0 0 1 1 1
s2 s1 0 0 1 1 1
s2 s2 1 0 0 3 0

Oppgave 1 (50%) Tabell 1 inneholder en beskrivelse av en tenkt fotball-
kamp mellom to lag T1 og T2. Lagene kan velge blant to mulig strategier s1
og s2.

a) Forklar betydningen av sannsynlightene p12, p21 og pD i tabell 1

b) Vis eller forklar hvordan tallene i de to siste kolonnene i tabell 1 (Pay-off
1 og Pay-off 2) framkommer.

c) Hvilket poengsystem er brukt?
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d) En ekspert p̊a spillteori og fotball hevder at “fotballkampen” i tabell 1
er en høyst teoretisk kamp, og at ingen tilskuere fra virkelighetens ver-
den ville finne p̊a å betale for å se den. Kommenter ekspertens uttalelse.

e) Anta at fotballkampen skal analyseres som et simultant spill (simul-
taneous game) og finn alle eventuelle Nash likevekter i rene strategier
(pure strategies) i dette spillet.

f) Vil det å endre poengsystemet for denne fotballkampen (for eksepel i
form av et generelt system med α poeng for seier, β poeng for uav-
gjort og 0 poeng for tap (α > β > 0)) kunne gi endringer i Nash-
likevektsstrukturen? Svaret skal begrunnes.

Oppgave 2 (15%)

a) Gi en kortfattet redegjørelse for hvorfor fotball er verdens mest populæ-
re idrett.

b) Er det god grunn til å anta at fotball ogs̊a i framtida vil være verdens
mest poplære idrett? Svaret skal begrunnes.

Oppgave 3 (35%) I dette kurset har vi lansert en metode for å måle
uncertainty of outcome i en ligatabell via beregning av en størrelse ρL:

ρL = 100 ·
∑T

t=1(LCPi − APi)
2∑T

t=1(LCPi −MCP )2
(1)

a) Hva ligger i begrepet uncertainty of outcome?

b) Forklar hva LCPi, APi og MCP st̊ar for. Hvilke verdier kan ρL anta?

Anta n̊a at du f̊ar oppgitt to slike ρl-verdier for to forskjellige ligaer A og B,
der ρAL = 7% og ρBL = 30%.

c) Om du i tillegg hadde f̊att vite at i den ene ligaen spilles det h̊andball
og i den andre fotball, Hvem ville du mene er A og B? Hvorfor?

d) Anta alternativt at du hadde f̊att oppgitt: ρAL = 0% og ρBL = 100%.
Hvilke profesjonelle sports ligaer (om noen) ville du tippe disse obser-
vasjonene kom fra?
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