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هیئت تنیس روی میس استبن اصفهبن 
 



بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 

راهنمبی سیستم رنکینگ ببزیکنبن بزرگسبالن استبن اصفهبن 
 

طجك سیستن سًکیٌگ فذساسیَى جْبًی کِ کلیِ کطَسّبی جْبى جْت ضشکت دس هسبثمبت ثیي الوللی اص  :مقدمه - 1

آى تجؼیت هی کٌٌذ ، ّیئت تٌیس سٍی هیض استبى اغفْبى ًیض ثب کوک کبسضٌبسبى ایي سضتِ خالغِ ای اص لَاًیي ایي 

کلیِ هسبثمبت سدُ  ثضسگسبالى اّن اص سدُ .  سیستن سا ثشای سدُ ثٌذی ثبصیکٌبى ثضسگسبل استبى اغفْبى ساُ اًذاصی ًوَد 

 . لْشهبًی استبى ٍ جبم سهضبى دس ایي سیستن اهتیبص دّی خَاّذ ضذ -  ثٌذی ّب 
 

سدُ ثٌذی ثبصیکٌبى استبى ّوبًٌذ سیستن سًکیٌگ فذساسیَى جْبًی کِ هی تَاًذ ثب آضٌبیی ثیص اص پیص  :هدف - 2

. ثبصیکٌبى ثِ ایي سیستن ضبّذ تبثیش گزاسی ثیطتش دس هسبثمبت کطَس گشدد
 

دس ایي سیستن سِ ضشیت اسصضی ٍجَد داسد کِ اهتیبصات اػطبیی دس ّش هسبثمِ ثش اسبس  :ضریت ارزش مسبثقبت - 3

. 1، ضشیت 5/1، ضشیت 2ضشیت : ایي ضشائت ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص. ضشائت اسصش تغییش هی یبثذ

ّشچِ اّویت هسبثمبت ثیطتش ثبضذ ضشیت اسصش آى ثیطتش هی ثبضذ ٍ لزا اهتیبصات اػطبیی دس آى هسبثمبت ثیطتش خَاّذ 

ضشائت هختلف هسبثمبت دس . یبدآٍسی هی گشدد هشاحل هختلف یک هسبثمِ هوکي است ضشائت هتفبٍتی داضتِ ثبضذ. ثَد

.  هطخع گشدیذُ است1-3 دس جذٍل 1393سبل 
 

 1393 ضریب ارزش مسابقات مختلف بسرگساالن استان اصفهان در سال 1-3جذول 
 

وبم ي مشخصبت مسببقٍ ضزیب ارسش مسببقٍ 

 2ضریب 
هسبثمبت دستِ یک اًفشادی ثضسگسبالى  استبى  -1

هسبثمبت حزفی اًفشادی لْشهبًی ضْشستبى ّبی استبى  -2

 5/1ضریب 
هسبثمبت تیوی لْشهبًی ضْشستبى ّبی استبى  -1

 هشحلِ حزفی هسبثمبت اًفشادی جبم سهضبى استبى  -2

هشحلِ حزفی هسبثمبت آصاد ثضسگسبالى استبى   -3

 هشحلِ گشٍّی هسبثمبت جبم سهضبى استبى  -1 1ضریب 

هشحلِ  گشٍّی هسبثمبت آصاد اًفشادی استبى   -2
      

مسببقبت دي وفزٌ امتیبس وذارد ي در صًرتیکٍ مسببقبت دیگزی در طًل سبل بٍ مسببقبت استبن  اضبفٍ گزدد :             تًضیح 

 . َیئت تىیس ريی میش استبن اصفُبن ضزیب آن ببسی َب را مشخص خًاَذ ومًد 
 

اهتیبص ثشد یب ثبخت دس ّش - دس ایي سیستن اهتیبصات ثِ سِ دستِ تمسین هی ضًَذ،اهتیبص پبیِ: انواع امتیبزات  -4

 .اهتیبص پبداش همبم- هسبثمِ

ثش اسبس ّویي .  استبى اغفْبى سدُ ثٌذی اٍلیِ اًجبم ضذُ است 1392ثش اسبس سدُ ثٌذی ًْبیی سبل  : امتیبز پبیه 4-1

 اهتیبص اص ًفش لجل کوتش 10 تخػیع هی یبثذ ٍ اهتیبصات ًفشات ثؼذی ثِ تشتیت 500اغَل ثِ ًفش اٍل سدُ ثٌذی اهتیبص 

 .خَاٌّذ داضت....   اهتیبص 470ًفش چْبسم -  اهتیبص480ًفش سَم -  اهتیبص490خَاّذ ثَد یب ثِ ػجبست دیگش ًفش دٍم 

حبال کِ ثبصیکٌبى ثشتش استبى داسای اهتیبص پبیِ ضذًذ هی تَاى ثش اسبس اختالف :  امتیبز ثرد یب ثبخت در هر مسبثقه 4-2

لذست،دٍ ثبصیکي هسبثمِ دٌّذ ٍ یب اختالف اهتیبص پبیِ دٍ ثبصیکي،اهتیبصات هثجت ثشد ٍ هٌفی ثبخت سا اػطبءًوَدُ ٍ دس 

ایي هشحلِ اهتیبصات جوغ آٍسی ضذُ دس ّش هَسد اهتیبص هثجت ٍ هٌفی هحبسجِ خَاّذ ضذ ایي هحبسجِ ثش اسبس حبغل 

. تفشیك صیش غَست خَاّذ گشفت

 

 (1 ) 



امتیبس پبیٍ ببسیکه بزوذٌ - امتیبس پبیٍ ببسیکه ببسوذٌ = ( x )حبصل تفزیق
 

:  در این مسبثقه نتیجه دو حبلت خواهد داشت 
 یک ػذد هثجت xدس حبلت اٍل هوکي است ثبصیکي سدُ ثبالتش ثش ثبصیکي سدُ پبئیي پیشٍص ضَد دس چٌیي حبلتی ػذد  (الف

. غَست خَاّذ پزیشفت (الف)دس ایي حبلت اػطبء اهتیبص اص طشیك جذٍل . خَاّذ ثَد
 

 (الف)جدول 

مقذار عذد امتیبس مثبت بزای بزوذٌ امتیبس مىفی بزای ببسوذٌ 

ضریب 

 2ارزش 

ضریب 

 5/1ارزش

ضریب 

 1ارزش 

ضریب 

 2ارزش

ضریب 

 5/1ارزش

ضریب 

 1ارزش

حاصل تفریق امتیاز پایه  

دو بازیکن 

 750ثیطتش اص  0 0 0 0 0 0

 700 تب 501+ 1+ 5/1+ 2- 5/0- 75/0- 1

 500 تب 401+ 2+ 3+ 4- 1- 5/1- 2

 400 تب 301+ 3+ 5/4+ 6- 5/1- 25/2- 3

 300 تب 201+ 4+ 6+ 8- 2- 3- 4

 200 تب 151+ 5+ 5/7+ 10- 5/2- 75/3- 5

 150 تب 101+ 6+ 9+ 12- 3- 5/4- 6

 100 تب 51+ 7+ 5/10+ 14- 5/3- 25/5- 7

 50 تب 26+ 8+ 12+ 16- 4- 6- 8

 25 تب 1اص + 9+ 5/13+ 18- 5/4- 75/6- 9

 

 دس سدیف ّبی افمی ٍ ثش اسبس ضشیت اسصش هسبثمبت دس ستًَْبی ػوَدی اهتیبص هَسد xدس ایي جذٍل ثش اسبس همذاس 

 420 دس همبثل ثبصیکٌی ثب اهتیبص پبیِ 450 ثبصیکٌی ثب پبیِ 5/1دس هسبثمبت ثب ضشیت : هثبل. ًظش سا هطخع خَاّذ ًوَد

 :هحبسجِ اهتیبص حبغلِ اص ایي ثبصی ثِ ضشح ریل خَاّذ ثَد. پیشٍص هی ضَد

 

(xعذد مثبت است ) 450       –          420        + = 30             = x 

                                امتیبس پبیٍ ببسوذٌ            امتیبس پبیٍ بزوذٌ 
 

 ٍ 30 ثشاثش xهمذاس . لزا هحبسجِ اص طشیك جذٍل الف غَست خَاّذ پزیشفت.  ػذدی است هثجتxحبغل تفشیك یب ػذد

     3 است، لزا ستَى هَسد ًظش ، ستَى 5/1ضشیت اسصش هسبثمِ ًیض .  جذٍل لشاس هی گیشد9 یؼٌی سدیف 50 تب 26ثیي 

هطبثِ ػولیبت . ثشای ثبصًذُ سا ًطبى هی دّذ- 6ثشای ثشًذُ ٍ ػذد + 12تاللی سدیف ًْن ٍ ستَم سَم ػذد . هی ثبضذ

.  فَق ثشای کلیِ دیذاسّبی دیگش ًیض غَست هی پزیشد 

 

 (2 ) 



 

 یب حبغل  xدس چٌیي حبلتی ػذد.حبلت دٍم حبلتی است کِ ثبصیکي ثب سدُ پبئیي تش اص ثبصیکي ثبالتش ثشًذُ هی ضَد (ة

. تفشیك اهتیبص پبیِ دٍ ثبصیکي یک ػذد هٌفی خَاّذ ثَد صیشا اهتیبص پبیِ ثشًذُ اص اهتیبص پبیِ ثبصًذُ کوتش است

 (ردٌ پبئیه تز) امتیبس پبیٍ ببسیکه بزوذٌ–( ردٌ ببالتز)امتیبس پبیٍ ببسیکه ببسوذٌ = (x)حبصل تفزیق عذد مىفی 
 

 

: صورت خواهد گرفت  (ة) منفی می ثبشد و اعطبی امتیبز از طریق جدول xدر این حبلت عدد 

 

 (ة)جدول 
 

 xمقذار عذدامتیبس مثبت بزای بزوذٌ امتیبس مىفی بزای ببسوذٌ 

ضریب 

 2ارزش 

ضشیت 

 5/1اسصش 

ضشیت 

 1اسصش 

ضشیت 

 2اسصش 

ضشیت  

 5/1اسصش 

ضشیت 

 1اسصش  

حاصل تفریق امتیاز پایه 

 دو بازیکن 

 24اص غفش تب + 10+ 15+ 20- 5- 5/7- 10

 49 تب 25+ 12+ 18+ 24- 6- 9- 12

 99 تب 50+ 14+ 21+ 28- 7- 5/10- 14

 149 تب 100+ 16+ 24+ 32- 8- 12- 16

 199 تب 150+ 20+ 30+ 40- 10- 15- 20

 299 تب 200+ 24+ 36+ 48- 12- 18- 24

 399 تب 300+ 28+ 42+ 56- 14- 21- 28

 499 تب 400+ 32+ 48+ 64- 16- 24- 32

 794 تب 500+ 36+ 54+ 72- 18- 27- 36

 749ثیطتش اص + 40+ 60+ 80- 20- 30- 40

 
دس ثؼضی هَالغ ثبصیکٌبًی ّستٌذ دس فشم ایذُ آل هسبثمِ ًوی ثبضٌذ ٍ ثشای دسیبفت : امتیبز پبداش مقبم : 4-3

ًکشدى اهتیبص هٌفی دس هسبثمبت ضشکت ًوی کٌٌذ لزا ثب دادى اهتیبص پبداش ثِ همبم ثبصیکٌبى دس ثبصیْبی هختلف 

اهتیبص پبداش همبم پس اص پبیبى سلبثتْبی اًفشادی . ثبػث تطَیك ٍ اججبس ثبصیکٌبى ثِ حضَس دس هسبثمبت ضًَذ

یبدآٍسی هی گشدد اهتیبص پبداش سدُ فمط هخػَظ هسبثمبت . دادُ هی ضَد (ج)دس ّش هسبثمِ اص طشیك جذٍل 

 .اًفشادی ثَدُ ٍ ثِ هسبثمبت تیوی اػطبء ًوی ضَد
 

 

 

 (3 ) 



 

امتیاز پاداش مقام   - (ج)جذول

 
 

 2ضزیب ارسش  5/1ضزیب ارسش ضزیب ارسش یک 
مسببقبت ردٌ بىذی مسببقبت حذفی 

مقبم َب مقبم َب 

ًفش اٍل  لْشهبى هسبثمبت + 48+ 36+ 24

ًفش دٍم ًفش دٍم + 42+ 30+ 20

ًفش سَم ًفش سَم + 36+ 27+ 18

ًفش چْبسم ًفش چْبسم + 32+ 24+ 16

ًفش پٌجن ٍ ضطن  8 تب 5ًفشات + 28+ 21+ 14

ًفش ّفتن ٍ ّطتن  16 تب 9ًفشات + 24+ 18+ 12

ًفش ًْن ٍ دّن  32 تب 17ًفشات + 20+ 15+ 10

 12 ٍ 11ًفش  64 تب 33ًفشات + 16+ 12+ 8

 14 ٍ 13ًفش  128 تب 65ًفشات + 12+ 9+ 6

 16 ٍ 15ًفش ـــ + 8+ 6+ 4

 18 ٍ 17ًفش ـــ + 4+ 3+ 2

 

 

 

جوغ اهتیبصات ّش ثبصیکي ػجبست خَاّذ ثَد اص اهتیبص پبیِ ثؼالٍُ اهتیبص ٍیژُ همبم ٍ ثؼالٍُ  :محبسجه نهبیی  - 5

جْت آضٌبیی ّش چِ . یب هٌْبی اهتیبصات حبغلِ اص فشد فشد هسبثمبت اًجبم ضذُ آى ثبصیکي دس یک هسبثمِ 

 استبى اغفْبى ثب 1392ثْتش خَاًٌذگبى ثب سیستن پیطشفتِ سًکیٌگ دس ضویوِ جضٍُ ، لیست سدُ ثٌذی سبل 

ّوچٌیي ثِ اطالع هی سسبًذ کِ کلیِ لَاًیي ایي سیستن ثش . هطخع ًوَدى اهتیبص پبیِ دسج گشدیذُ است 

  .هی ثبضذ ( ITTF )گشفتِ اص سیستن سًکیٌگ فذساسیَى جْبًی تٌیس سٍی هیض 

 

 

 

 (4 ) 

 



  :مقررات دیگر  -6

ثش اسبس همشسات فذساسیَى جْبًی ٍ ایي سیستن ثبصیکٌبى جذیذ یب تبصُ ٍاسد ثِ لیست سًکیٌگ  : 6-1

 اهتیبص ثِ لیست سدُ 200ثِ هحض کست یک ثشد دس همبثل ثبصیکٌبى سًکیٌگ داس هی تَاًٌذ ثب دسیبفت 

 .ثٌذی ٍاسد ضًَذ لزا سًٍذ ًفشات لیست سدُ ثٌذی دائوب سٍ ثِ افضایص خَاّذ ثَد

اهتیبص پبداش دس هسبثمبت سدُ ثٌذی ّبی اًفشادی استبى تؼلك هی گیشد ٍ طجك همشسات  : 6-2

 هبُ هؼتجش هی ثبضذ ٍ اهتیبصات پبداش پس اص یک سبل 12فذساسیَى جْبًی اهتیبصات پبداش ثشای هذت 

. اص اهتیبصات ثبصیکي کبّص هی یبثذ

 سًکیٌگ  ًتیجِ ای کست ًکشدُ ثبضٌذ اص لیست سًکیٌگ 3کلیِ ثبصیکٌبًی کِ ثؼذ اص اًتطبس  : 6-3

.  حزف هی ضًَذ 

دس خبتوِ ثشای کلیِ ثبصیکٌبى ٍ دست اًذسکبساى تٌیس سٍی هیض استبى اغفْبى آسصٍی هَفمیت ٍ 

پیطشفت ًوَدُ ٍ اهیذٍاس است ایي تالش ثبػث اجشای دلیمتش ٍ ثْتش ػذالت ٍ ایجبد اًگیضُ ثشای کلیِ 

. ٍسصضکبساى سطَح هختلف گشدد 

 

 

 
 

مهدی تکببی  

رئیس هیئت تنیس روی میز استبن اصفهبن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5 ) 



 

 لیست اولیه بازیکنان استان اصفهان 

 

 امتیاز شهرستان نام و نام خانوادگی مقام

 500 اصفُان مُرشاد پًدٌ 1

 490 اصفُان محسه سرائیان 2

 480 اصفُان محمدرضا تائبی پًر 3

 470 کاشان محمد امیه حىطٍ 4

 460 وجف آباد رسًل یًسفان 5

 450 اصفُان بسرگمُر فیاض 6

 440 اصفُان سجاد حسیىی 7

 430 درچٍ یًسف سلیماوی 8

 420 اصفُان مُرداد قاصد 9

 410 شاَیه شُر مصطفی قازی 10

 400 شاَیه شُر مُدی زماوی 11

 390 کاشان مُیار عسگری 12

 380 شاَیه شُر متیه فرماوی 13

 370 اصفُان محمدامیه سعیدویا 14

 360 اصفُان محمد ابراَیمیان 15

 350 کاشان محمًدرضا مقامی 16

 340 اصفُان مجید ابراَیمیان 17

 330 اصفُان يحید غفراوی 18

 320 اصفُان محمدرضا حسیىی 19

 310 اصفُان ريح اهلل رفیعیان 20

 300 اصفُان مُدی کشاوی 21

 290 درچٍ محمد سلیماوی 22

 280 کاشان حسیه رئیسی 23

 


