آئین نامه سیستم رنکینگ بازیکنان تنیس روی میز ایران ـ 7931

 -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  4102اعمال شده  ،با تغییر در سیستم رنکینگ ملی سال  ، 79خالصه ای از قوانین فدراسیون جهانی را در
مسابقات کشور اجرا می نماید  .این رنکینگ در رده سنی بزرگساالن بر اساس امتیازدهی تور جهانی رقابتی (  ) Challengeو
در نوجوانان و جوانان طبق امتیازدهی اپن جهانی عادی (  ) Regularفدراسیون 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 :
 : 3-0رنکینگ 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 .
 : 3-4رنکینگ ملی  01روز پس از برگزاری مسابقات در هر رده سنی منتشر می شود .
 : 3-3هر بازیکن بدون رنکینگ در صورت اولین حضور در تورهای ایرانی  ،با کسب امتیاز پایه وارد رنکینگ ملی می شود .
 : 3-2دوره زمانی رنکینگ ملی برای هر بازیکن  04ماه می باشد .
 -4مسابقات رنکینگ دار :
رنکینگ ملی ایران به رقابت های تورایرانی نوجوانان  ،جوانان و بزرگساالن تعلق می گیرد .
 : 2-0مسابقات ذیل طبق تقویم مسابقات سال  79در رنکینگ لحاظ می شود :
 : 2-0-0تورایرانی نوجوانان
 : 2-0-4تورایرانی جوانان
 : 2-0-3تورایرانی بزرگساالن
 -5رنکینگ تورهای ایرانی :
 : 5-0امتیازات رنکینگ ملی بر اساس جایگاه کسب شده ورزشکاران در جدول حذفی  ،به آن ها اختصاص داده خواهد شد ،
ضمنا به بازیکنانی که موفق به صعود از مرحله مقدماتی نشده اند نیز  ،امتیاز تعلق می گیرد .
 : 5-4امتیازات رنکینگ ملی برای هر رده سنی (بزرگساالن  ،جوانان و نوجوانان) مجزا می باشد .
 : 5-3رنکینگ ملی بزرگساالن آقایان در  5دور برگزار می شود  ،که سه مسابقه آن محاسبه خواهد شد  ،بدین ترتیب در
صورتیکه بازیکنی در تورایرانی چهارم شرکت نماید  ،یکی از سه تور قبلی که امتیاز پایین تری را کسب کرده است حذف و
امتیاز تور چهارم جایگزین می گردد  .پس در پایان  5تور بزرگساالن آقایان  ،امتیاز  3تور در پایان لحاظ خواهد شد و در بخش
بانوان بزرگسال از  2تور ایرانی در سال  ، 79امتیازات کسب شده در سه دوره از تورهای ایرانی محاسبه می شود .
 : 5-2رنکینگ ملی نوجوانان و جوانان پسر کشور نیز از  2مسابقه  ،همانند بزرگساالن  3مسابقه آن در رنکینگ ملی لحاظ می
شود و در بخش دختران از  3مسابقه انجام شده در سال  ، 79دو تورایرانی آن در رنکینگ محاسبه خواهد شد .
 : 5 – 5با توجه به تغییرات احتمالی در سیستم رنکینگ جهانی  ،در صورت لزوم در ماه های آینده تغییرات الزم در رنکینگ
ملی اطالع رسانی و اعمال می گردد .
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 : 5-6امتیازات :
 : 5-6-0امتیازات بر اساس رده سنی بازیکنان اختصاص داده می شود .
 : 5-6-4برای هر برد در مسابقات گروهی به بازیکن امتیاز داده می شود  ،بجزء بازیکنان صعود کننده از گروه .
 : 5-6-3تساوی  :وقتی  4یا چند بازیکن رنکینگ شان یکسان است  ،به منظور سیدگذاری  ،رنکینگ قبلی بازیکنان در نظر
گرفته می شود تا وقتیکه تساوی از بین برود .
 : 5-6-2بازیکنانی که در رنکینگ ملی حضور ندارند و در مسابقات تورایرانی شرکت می کنند  ،طبق محاسبه ذیل وارد رنکینگ
خواهند شد :

امتیاز ورود به رنکینگ =

امتیاز کسب شده در تورایرانی  03 +امتیاز  -امتیاز آخرین نفر در رنکینگ ملی

 : 5-7کنسلی بعد از پایان مهلت ثبت نام :
 : 5-9-0بازیکنی که پس از پایان مهلت ثبت نام و بسته شدن لیست انصراف دهد  ،ورودی مسابقات عودت داده نخواهد شد .
 : 5-9-4بازیکنی که پس از قرعه کشی مسابقات انصراف دهد  ،صفر امتیاز بعنوان یکی از  3مسابقه رنکینگ برای بازیکن لحاظ
خواهد شد  (( .خیلی مهم ))
 : 6درخواست 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 .

جداول امتیازات رنکینگ ملی ایران ـ سال 1337
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