תקנון ועדת דירוג – טיוטה
(יאושר בישיבת הנהלה הקרובה)
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הרכב ועדת דירוג לעונת  :2016-17מיכאל טילקין – יו"ר ועדה ,זאב קראוס ,שמואל הס.
נשמרת אופציה להוספה/החלפה של חברי הוועדה על פי החלטת הוועדה המקצועית.
דירוג – מספר נקודות אשר בא לשקף את רמתו של השחקן על פי תוצאותיהם של משחקיו.
הסקלה של הדירוג אחידה לכל הקטגוריות ,יחד עם זאת מתפרסמים מספר טבלאות דירוג:
על פי מגדר ועל פי הגיל :גברים ,נשים ,בנים עד גיל  ,21בנות עד גיל  ,21בנים עד גיל ,18
בנות עד גיל  ,18בנים עד גיל  ,15בנות עד גיל  ,15בנים עד גיל  ,13בנות עד גיל  ,13בנים
עד גיל  ,11בנות עד גיל .11
תפקידה של מערכת הדירוג הוא לקבוע דירוג לכל שחקן אשר הינו בעל כרטיס שחקן בתוקף
לעונה הרלוונטית.
חישוב הדירוג :הדירוג מבוסס על נקודות שיתווספו או יופחתו לשחקנים בהתאם לכל
ניצחון/הפסד באירוע רשמי מטעם האיגוד או שהתקבל אישור לקיומו מהאיגוד .במקרים
חריגים ומיוחדים  ,ועדת הדירוג תמליץ על הוספה/הפחתת ניקוד לשחקן מסוים.
כל תחרות רשמית מטעם האיגוד תכלול שימוש בתוכנת ניהול תחרויות .התוכנה תסייע
בניהול התחרות ותספק חישוב ממוחשב של השינויים בדירוג.
חישוב הדירוג מתבצע בהתאם לתוצאות של המשחקים ,השחקן יקבל תוספת או הפחתה
של נקודות דירוג שיחושבו לפי הפרש בין הדירוגים של שני השחקנים שנקבעו בתחילת
החודש בו מתבצע המשחק ,מוכפל במקדם התחרות.
שיטת ניקוד תואמת את שיטת  .ITTFעל פי השיטה הזאת המפסיד מאבד כמחצית מהניקוד
אשר מרוויח המנצח .להלן טבלת הניקוד:
ניצחון בלתי רגיל הפסד בלתי רגיל
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 ניצחון רגיל :כשהשחקן המדורג גבוה יותר מנצח. הפסד רגיל :כשהשחקן המדורג נמוך יותר מפסיד. ניצחון לא רגיל :כשהשחקן המדורג גבוה יותר מפסיד. הפסד לא רגיל :כשהשחקן המדורג גבוה יותר מפסיד. .9לכל תחרות (אליפויות ,ליגה ,משחקי דירוג ,וכדומה) שתיכנס לחישוב של הדירוג נקבע מקדם
תחרות (פקטור) לפי חשיבותה ,ואשר יכפיל את מספר הנקודות בטבלה לעיל:
להלן טבלת מקדמי התחרויות:
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 .10הדירוג המעודכן יתפרסם פעם בחודש ,ב 10-לכל חודש ,מעודכן לסוף החודש הקודם .לא
יתפרסם דירוג ביניים.
 .11בקשות לתיקון טעויות יתקבלו בוועדת דירוג מרגע פרסום הדירוג ( 10לחודש) עד יומו
האחרון של החודש ,השעה  .24:00אחרי זה יהיה אפשר לתקן את התוצאה אך לא את
הניקוד עבור התוצאה .אחריות השחקנים לבדוק את תוצאותיהם חודש בחודשו ולהודיע על
טעויות מילוי אפשריות כאמור עד סוף החודש הבא אחרי החודש בו שוחק המשחק.
 .12במידה והשחקנית משתתפת בתחרות של הגברים ,תוצאותיהם של המשחקים "המעורבים"
ייחשבו לדירוג.
 .13כניסה למערכת הדירוג של השחקנים החדשים:
א .כל השחקנים החדשים נכנסים לדירוג עם ניקוד "אפס" .התוצאות שלהם רשומות אבל לא
מתקבל עליהם כל ניקוד ,למנצח או למפסיד (עד קביעת הניקוד הראשוני).
ב .קריטריון לקבלת ניקוד ראשוני 4 :ניצחונות (על שחקנים מדורגים בלבד) או שמונה
משחקים שמתוכם  2ניצחונות (על שחקנים מדורגים) .כל עוד שאחד מהתנאים האלה לא
מתקיים ,השחקן יהיה מחוץ לדירוג ללא הגבלת הזמן.
ג .כאשר שחקן חדש עובר את הקריטריון לניקוד ראשוני ,מחשבים את הניקוד הראשוני
בהתחשב בכל התוצאות שצבר ,כולל אותו החודש בו עבר את הקריטריון.
ד .הניקוד הראשוני ייקבע על פי הנוסחה הבאה :הבסיס הוא הניקוד של השחקן בעל דירוג
הגבוה ביותר אשר השחקן החדש ניצח אותו פחות  10נק' .מהמספר הזה מפחיתים את
הניקוד שהיה מפסיד השחקן החדש בגין כל ההפסדים בתקופת כניסתו לדירוג אם היו
מחושבים.
ה .הניקוד הראשוני יינתן לו בזמן פרסום הדירוג החדש ,וכל התוצאות שאחריו יחשבו לצורך
ניקוד.
 .14מעונת המשחקים  2016-17תתאפשר ירידה מתחת ל 300-נקודות ( עד לניקוד .)1
 .15משחקי זוגות אינם נחשבים בדירוג.
 .16כאשר המשחקים מסתיימים בניצחון/הפסד טכני:
תחרויות אישיות
א .אם משחק התחיל ולפחות נקודה אחת שוחקה ואחרי זה אחד השחקנים פורש מכל סיבה
שהיא (לרבות פציעה) ,המשחק ייחשב בדירוג ,כאילו שוחק עד הסוף.
ב .אם משחק שוחק ,אך תוצאתו בוטלה אחרי זה בעקבות ערעורו של אחד השחקנים
(לדוגמה ,השחקן שיחק במחבט לא חוקי) ,המשחק לא ייכנס לחישוב בדירוג ,כאילו לא
שוחק בכלל.

משחקי ליגה
א .אם המשחק הקבוצתי לא התקיים עקב אי הופעתה של אחת הקבוצות – אין רישום
בדירוג.
ב .אם המשחק הקבוצתי הופסק באמצע מכל סיבה שהיא ,המשחקים בין היחידים אשר
הסתיימו באופן תקין ,נחשבים לדירוג .למשחקים בין היחידים שלא הסתיימו תהיה
התייחסות דומה למשחקים שלא הסתיימו בתחרות אישית.
ג .אם קבוצת ליגה מסיימת את פעילותה במהלך העונה ,כל משחקי היחידים שהתקיימו
עד אז נשארים במערכת לחישוב דירוג (למרות שתוצאותיה הקבוצתיות נמחקות ע"פ
תקנון ועדת ליגה וגביע).
ד .אם משחק קבוצתי התקיים אך בוטל אחרי זה על פי ערעורה של אחת הקבוצות,
ועדת ערער תזמין את נציג של ועדת הדירוג ויחלט איזה משחקים נכנסים לדירוג
ואיזה לאו (לדוגמה ,אם במשחק קבוצתי השתתף שחקן לא חוקי ,משחקיו יבוטלו גם
לצורך חישוב בדירוג).
*המלצה להכניס לתקנון אליפות ישראל :לקראת אליפות ישראל לבצע בדיקת ניקוד השחקנים בדירוג
 ITTFעל מנת לבנות את ההגרלות לאליפות ישראל.
ועדת דירוג

