(( اصالحیه ))

 -1مقدمه  :طبق سیستم رنکینگ فدراسیون جهانی که کلیه کشورها در مسابقات بین المللی و سیدگذاری رقابت های مختلف
از آن تبعیت می کنند  ،فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به تغییرات اساسی در امتیازدهی مسابقات
بین المللی که از سال  8539اعمال شده و در سال  8538اصالح گردیده  ،با تغییر در سیستم رنکینگ ملی سال  ، 89خالصه ای از
قوانین فدراسیون جهانی را در مسابقات کشور اجرا می نماید  .این رنکینگ در رده سنی بزرگساالن  ،جوانان و نوجوانان طبق
امتیازدهی فدراسیون جهانی ارزش گذاری شده است .
 -2هدف  :رده بندی بازیکنان کشور و سیدگذاری مسابقات همانند سیستم رنکینگ فدراسیون جهانی که می تواند با آشنایی
بیش از پیش بازیکنان تیم های ملی به این سیستم شاهد تاثیر گذاری بیشتر در مسابقات بین المللی گردد و همچنین برای
ورزشکاران در مناطق مختلف کشور نیز ایجاد انگیزه نماید .
 -3تعاریف :
 : 1-3رنکینگ ملی با روش مبتنی بر شایستگی بازیکنان  ،برای تعیین سرگروه در مسابقات و همچنین برای انتخاب بازیکنان در
رقابت های خاص همچون انتخابی تیم های ملی و یا میادین بین المللی داخلی و خارجی استفاده می شود .
 : 1-8رنکینگ ملی  4روز پس از برگزاری مسابقات در هر رده سنی منتشر می شود .
 : 1-1هر بازیکن بدون رنکینگ در صورت اولین حضور در تورهای ایرانی  ،با کسب امتیاز مقام وارد رنکینگ ملی می شود .
 : 1-4دوره زمانی رنکینگ ملی برای هر بازیکن  38ماه می باشد .
 -4مسابقات رنکینگ دار :
رنکینگ ملی ایران در دو بخش تیمی و انفرادی به رقابت های تورایرانی نوجوانان  ،جوانان و بزرگساالن تعلق می گیرد .
 : 4-3مسابقات ذیل طبق تقویم مسابقات سال  89در رنکینگ ملی لحاظ می شود :
 : 4-3-3تورایرانی قهرمانی بزرگساالن کشور ( جام خلیج فارس )

 : 4-3-8تورایرانی قهرمانی جوانان کشور
 : 4-3-1تورایرانی قهرمانی نوجوانان کشور
 : 4-3-4مسابقات انفرادی بزرگساالن کشور ( جام پاسارگاد )

 -5رنکینگ انفرادی تورهای ایرانی قهرمانی کشور :
 : 0-3امتیازات رنکینگ ملی بر اساس جایگاه کسب شده ورزشکاران در جداول گروهی و حذفی  ،به آن ها اختصاص داده خواهد شد .

 : 0-8امتیازات رنکینگ ملی برای هر رده سنی (بزرگساالن  ،جوانان و نوجوانان) مجزا می باشد .
 : 0-1رنکینگ ملی تورایرانی بزرگساالن آقایان ( جام خلیج فارس ) در  4دور برگزار می شود  ،که در سه مسابقه بازیکن
باالترین امتیاز را گرفته باشد محاسبه خواهد شد و در تورهای بزرگساالن بانوان و نوجوانان و جوانان دختر و پسر امتیازات
کسب شده در هر سه دوره از تورهای ایرانی محاسبه می شود  .مسابقات انفرادی بزرگساالن ( جام پاسارگاد ) توسط استان ها
در خواست و زیر نظر فدراسیون برگزار می شود .
 : 0 – 4درصورت تغییرات احتمالی در سیستم رنکینگ ملی در ماه های آینده  ،تغییرات الزم اطالع رسانی و اعمال می گردد .
 : 5-5امتیازات :
 : 0-0-3امتیازات بر اساس رده سنی بازیکنان اختصاص داده می شود .
 : 0-0-8در مسابقات گروهی به بازیکن بر اساس رتبه امتیاز داده می شود  ،بجزء بازیکنانی که از گروه خود صعود کرده اند .
 : 0-0-1تساوی  :وقتی  8یا چند بازیکن رنکینگ شان یکسان است  ،به منظور سیدگذاری  ،رنکینگ ماه قبل بازیکنان در نظر
گرفته می شود تا وقتیکه تساوی از بین برود .
 : 0-0-4در پایان سال  ،امتیازات کسب شده بازیکنان در سال  89بعنوان امتیاز پایه سال آینده در نظر گرفته می شود .
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 : 5-6کنسلی بعد از پایان مهلت ثبت نام :
 : 0-6-3بازیکنی که پس از پایان مهلت ثبت نام و بسته شدن لیست انصراف دهد  ،ورودی ثبت نام مسابقات عودت داده نخواهد شد .

 : 0-6-8بازیکنی که پس از قرعه کشی مسابقات انصراف دهد  ،صفر امتیاز بعنوان یکی از مسابقات اصلی رنکینگ برای بازیکن
لحاظ خواهد شد  (( .مهم ))
 : 6رنکینگ تیمی  :پس از انتشار رنکینگ انفرادی رده های مختلف سنی  ،بر اساس جمع امتیازات  1بازیکن برتر هر استان رده
بندی تیمی استان ها مشخص و منتشر می شود .
تبصره  :چنانچه امتیازات تیمی  8یا چند استان برابر بود امتیاز نفر چهارم رنکینگ انفرادی این استان ها برای اعالم رده بندی
نهایی لحاظ می شود .
 : 7درخواست خروج از رنکینگ ملی :
بازیکنی که تمایل به خروج از رنکینگ ملی را دارد  ،می بایست درخواست خود را به همراه تأییدیه هیئت استان به فدراسیون
تنیس روی میز ارسال نماید .
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