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 :مقدمه .1

از  کلیه کشورهای جهان جهت شرکت در مسابقات بیی  املللیی   هطبق سیستم رنکینگ فدراسیون جهانی ک

آن تبعیت می کنند ، هیات تنیس روی میز استان اصفهان نیز با کلک کارشناسان ای  رشته خالصیه ای از  

   قوانی  ای  سیستم را برای رده بندی بازیکنان رده های مختلی  اسیتان راه انیدازی نلیود . کلییه مسیابقات       

مییگ و تورهیا در ایی  سیسیتم     ن ، سنی مختل  اعم از رده بندی ها ، قهرمانی استان ، جام رمضا رده های

 دهی خواهد شد.امتیاز

 هدف: .2

رده بندی بازیکنان استان هلانند رنکینگ فدراسیون جهانی و کشور که می تواند با آشینایی بییا از شییا    

 .ذاری بیشتر در مسابقات کشور گرددبازیکنان به ای  سیستم شاهد تاثیر گ

 :ضریب ارزش مسابقات .3

ارزشی وجود دارد که امتیازات اعطایی در هر مسابقه بر اساس ضرایب ارزش تغییر در ای  سیستم سه ضریب 

 .1و ضریب  1.5، ضریب 2. ای  ضرایب به ترتیب عبارتند از: ضریب می یابد

ی در آن مسابقات هر چه اهلیت مسابقات بیشتر باشد ضریب ارزش آن بیشتر می باشد و مذا امتیازات اعطای

ری می گردد که مراحل مختل  یک مسابقه ملک  است ضرایب متفاوتی داشته باشد  ودآیا بیشتر خواهد بود.

 مشخص گردیده است. 1-3در جدول  1398ضرایب مختل  در سال 

 1398: ضریب ارزش مسابقات مختل  استان اصفهان در سال  1-3جدول 

ضییییییییریب ارزش 

 مسابقات
 نام و مشخصات مسابقات

 2ضریب 

 انفرادی بزرگساالن آقایان و بانوان استانمسابقات دسته یک  .1

 جوانان شسر و دختر استاننوجوانان و . مسابقات دسته یک انفرادی 2

 استانآقایان و بانوان شهرستان های  بزرگساالن . مسابقات حذفی انفرادی قهرمانی3

 استان  . مسابقات حذفی انفرادی قهرمانی نوجوانان و جوانان شهرستان های آقایان و بانوان 4

 انفرادی تور بزرگساالن آقایان و بانوان استان مسابقات  حذفی اصلی مرحله . 5

 استان انفرادی تور نوجوانان و جوانان شسر و دخترمسابقات حذفی اصلی  مرحله. 6

 انفرادی جام رمضان بزرگساالن آقایان و بانوان استان مسابقات حذفی اصلی مرحله. 7

 1.5ضریب 
 استان آقایان و بانوان شهرستان های بزرگساالن قهرمانیمسابقات تیلی  .1

 استان شسر و دخترشهرستان های  نوجوانان و جوانان مسابقات تیلی قهرمانی .2

 ی مقدماتی مسابقات انفرادی جام رمضان بزرگساالن آقایان و بانوان استانفمرحله حذ .3



 بانوان استانمسابقات انتخابی دسته یک بزرگساالن آقایان و مرحله حذفی  .4

 مرحله حذفی مسابقات انتخابی دسته یک نوجوانان و جوانان شسر و دختر استان .5

 مرحله حذفی مقدماتی مسابقات تور بزرگساالن آقایان و بانوان استان .6

 مرحله حذفی مقدماتی مسابقات تور نوجوانان و جوانان شسر و دختر استان .7

 1ضریب 

 برگساالن آقایان و بانوانمرحله گروهی مسابقات جام رمضان  .1

 مرحله گروهی مسابقات انتخابی دسته یک بزرگساالن آقایان و بانوان استان .2

 مرحله گروهی مسابقات انتخابی دسته یک نوجوانان و جوانان شسر و دختر استان .3

 مرحله گروهی مسابقات تور بزرگساالن آقایان و بانوان استان .4

 جوانان شسر و دختر استانمرحله گروهی مسابقات تور نوجوانان و  .5

 مسابقات میگ در تلامی رده های سنی آقایان و بانوان استان .6

 

توضیح : مسابقات دو نفره امتیاز ندارد و در صورتیکه مسابقات دیگری در طول سال به مسابقات استان اضافه 

 گردد ، هیات تنیس روی میز استان اصفهان ضریب آن بازی ها را مشخص خواهد نلود .

 واع امتیازات :ان .4

تقسیم می شوند : امتیاز شایه ، امتییاز بیرد و باخیت در هیر مسیابقه و      در ای  سیستم امتیازات به سه دسته 

 امتیاز شاداش مقام

 امتیاز شایه : 4-1

رده بندی اومیه انجام شده اسیت . بیر اسیاس هلیی       مسابقات دسته جات استان؛ بر اساس رده بندی نهایی

امتیاز ازنفیر   10امتیاز تخصیص می یابد و امتیازات نفرات بعدی به ترتیب  300ه بندی اصول به نفر اول رد

 یاز و ... خواهند داشت .تام 280امتیاز ، نفر سوم  290قبل کلتر خواهد بود یا به عبارت دیگر نفر دوم 

 امتیاز برد یا باخت در هر مسابقه : 4-2

حاال که بازیکنان برتر استان دارای امتیاز شایه شدند می توان بر اساس اخیتالف قیدرت دو بیازیک  مسیابقه     

دهند و یا اختالف امتیاز شایه دو بازیک  ، امتیازات مثبت برد و منفی باخت را اعطا نلیوده و در ایی  مرحلیه    

خواهد شید . ایی  محاسیبه بیر اسیاس      امتیازات جلع آوری شده در هر مورد امتیاز مثبت یا منفی محاسبه 

 حاصل تفریق زیر صورت خواهد گرفت .

 امتیاز شایه بازیک  برنده –( = امتیاز شایه بازیک  بازنده  Xحاصل تفریق ) 

 



 در ای  مسابقه نتیجه دو حامت خواهد داشت :

 Xدر حامت اول ملک  است بازیک  رده باالتر بر بازیک  رده شایی  شیروز شود . در چنی  حامتی عیدد  ام  ( 

 یک عدد مثبت خواهد بود . در ای  حامت اعطاء امتیاز از طریق جدول ) ام  ( صورت خواهد شذیرفت .

 

 جدول ) ام  (

 X مقدار عدد امتیاز مثبت برای برنده امتیاز منفی برای بازنده

 ضریب

 2ارزش 

 ضریب

 1.5ارزش 

 ضریب

 1ارزش 

 ضریب

 2ارزش 

 ضریب

 1.5ارزش 

 ضریب

 1ارزش 

 حاصل تفریق امتیاز شایه

 دو بازیک  

 750بیشتر از  0 0 0 0 0 0

1- 75.- 5.-  750تا  501 +1 +1.5 +2 

 500تا  401 +2 +3 +4 -1 -1.5 -2

 400تا  301 +3 +4.5 +6 -1.5 -2.25 -3

 300تا  201 +4 +6 +8 -2 -3 -4

 200تا  151 +5 +7.5 +10 -2.5 -3.75 -5

 150تا  101 +6 +9 +12 -3 -4.5 -6

 100تا  51 +7 +10.5 +14 -3.5 -5.25 -7

 50تا  26 +8 +12 +16 -4 -6 -8

 25تا  1 +9 +13.5 +18 -4.5 -6.75 -9

 

در ردی  های افقیی و بیر اسیاس ضیریب ارزش مسیابقات در سیتون هیای         Xدر ای  جدول بر اساس مقدار 

بیازیکنی بیا امتییاز شاییه      1.5علودی امتیاز مورد نظر را مشخص خواهد نلود . مثال : در مسابقات با ضریب 

شیروز می شود . محاسبه امتیا حاصله از ای  بازی بیه شیرذ لییل     420در مقابل بازیکنی با امتیاز شایه  450

 بود : خواهد

X  = 450 – 420 = +30 

عددی مثبت است . مذا محاسبه از طریق جدول ام  صورت خواهد شذیرفت . مقیدار   Xحاصل تفریق یا عدد 

X  میذا  اسیت ،   1.5جدول قرار می گیرد . ضریب ارزش مسابقه نییز   9یعنی ردی   50تا  26و بی   30برابر

برای بازنیده   -6+ برای برنده و عدد 12عدد  3و ستون  9ی ردی  قمی باشد . تال 3ستون مورد نظر ، ستون 

 را نشان می دهد . مشابه عللیات فوق برای کلیه دیدارهای دیگر نیز صورت می شذیرد .



ب ( حامت دوم حامتی است که بازیک  با رده شایی  تر از بازیک  باالتر برنده می شود . در چنی  حامتی عدد 

X      یا حاصل تفریق امتیاز شایه دو بازیک  یک عدد منفی خواهد بود زیرا امتیاز شایه بیازیک  برنیده از بیازیک

 بازنده کلتر است .

امتییاز شاییه بیازیک  برنیده ) رده      –( = امتیاز شایه بازیک  بازنده ) رده باالتر (  Xحاصل تفریق عدد منفی ) 

 شایی  تر (

 باشد و اعطای امتیاز از طریق جدول ) ب( صورت خواهد گرفت :منفی می  Xدر ای  حامت عدد 

 

 جدول ) ب (

 Xمقدار عدد  امتیاز مثبت برای برنده امتیاز منفی برای بازنده

 ضریب

 2ارزش 

 ضریب

 1.5ارزش 

 ضریب

 1ارزش 

 ضریب

 2ارزش 

 ضریب

 1.5ارزش 

 ضریب

 1ارزش 

 حاصل تفریق امتیاز شایه

 دو بازیک 

 24تا  0 +10 +15 +20 -5 -7.5 -10

12- 9- 6-  49تا  25 +12 +18 +24 

 99تا  50 +14 +21 +28 -7 -10.5 -14

 149تا  100 +16 +24 +32 -8 -12 -16

 199تا  150 +20 +30 +40 -10 -15 -20

 299تا  200 +24 +36 +48 -12 -18 -24

 399تا  300 +28 +42 +56 -14 -21 -28

 499تا  400 +32 +48 +64 -16 -24 -32

 749تا  500 +36 +54 +72 -18 -27 -36

 به باال 750 +40 +60 +80 -20 -30 -40

 

 

 امتیاز شاداش مقام : 4-3

در بعضی مواقع بازیکنانی هستند در فرم ایده آل مسابقات نلی باشند و برای دریافت نکردن امتیاز منفی در 

مسابقات شرکت نلی کنند مذا با دادن امتیاز شاداش به مقام بازیکنان در بازیهیای مختلی  باعیش تشیویق و     

شاییان رقابیت هیای انفیرادی در هیر       اجبار بازیکنان به حضور در مسابقات شوند . امتیاز شاداش مقام شیس از 



مسابقه از طریق جدول ) ج ( داده می شود . یاد آوری میی گیردد کیه امتییاز شیاداش رده فقیص مخصیو         

 مسابقات انفرادی بوده و به مسابقات تیلی اعطاء نلی شود .

 

 امتیاز شاداش مقام –جدول ) ج ( 

 2ضریب ارزش  1.5ضریب ارزش  1ضریب ارزش 
 مسابقات رده بندی مسابقات حذفی

 مقام ها مقام ها

 نفر اول نفر اول +48 +36 +24

 نفر دوم نفر دوم +40 +30 +20

 نفر سوم نفر سوم +36 +27 +18

 نفر چهارم نفر چهارم +32 +24 +16

 6و  5نفر  8تا  5نفرات  +28 +21 +14

 8و  7نفر  16تا  9نفرات  +24 +18 +12

 10و  9نفر  32تا  17نفرات  +20 +15 +10

 12و  11نفر  64تا  33نفرات  +16 +12 +8

 14و  13نفر  128تا  65نفرات  +12 +9 +6

 16و  15نفر  --- +8 +6 +4

 18و  17نفر  --- +4 +3 +2

 

 محاسبه نهایی : -5

منفیی  جلع امتیازات هر بازیک  عبارت خواهند بود از امتیاز شاییه بعیالوه امتییاز شیاداش مقیام و بعیالوه ییا        

 امتیازات حاصله از فرد فرد مسابقات انجام شده آن بازیک  در یک مسابقه .

 

 مقررات دیگر :  -6

بازیکنان جدید یا تازه وارد به میست رنکینگ به محض کسب یک برد در مقابل بازیکنیان رنکینیگ دار    6-1

ت میست رده بنیدی داملیا رو بیه    امتیاز به میست رده بندی وارد شوند مذا روند نفرا 20می توانند با دریافت 

 افزایا خواهد بود .



امتیاز شاداش مقام در مسابقات رده بندی های انفرادی استان تعلق میی گییرد و تیا آخیر آن سیال بیه        6-2

 صورت ثابت باقی مانده و جزء امتیاز شایه حساب نلی شود .

 .ده درصد امتیاز کل بازیکنان به سال بعد انتقال داده می شود 6-3

ول حیذف  ددر رنکینگ سیوم از جی  ؛امی امتیازی کسب نکننددر صورتی که بازیکنان در دو رنکینگ متو 6-4

  می شوند.

+ و در 10در مسابقاتی که بازیکنان استان در مقابل بازیکنان غیر بومی قرار می گیرند در صیورت بیرد    6-5

 یاز دریافت می کنند.تام -5صورت باخت 

 رنکینگ استان می باشد.مالک اعزام بازیکنان به مسابقات انفرادی کشوری  6-6

 

 


