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ישיבת וועדת דירוג פרוטוקול מס' 17.1.2016 – 1
נוכחים :מיכאל טילקין – יו"ר ועדה ,זאב קראוס ,שמואל הס ,דוד אלבז
 .1דוד אלבז מבקש להתפטר מהוועדה עקב ניגוד אינטרסים .הוועדה ממליצה להוציא את דוד אלבז מהוועדה ,יחד
עם זאת הוא ימשיך לתת ייעוץ טכני בכל מה שקשור בתכנת הדירוג.
 .2מיכאל טילקין מבקש להגדיר את מטרת הישיבה :לבנות בסיס לתקנון של ועדת דירוג )תוכנת דירוג( .כיום לא
קיים תקנון מסודר ומאשר ,יש אוסף כללים ויש הרבה כתמים לבנים .להלן המלצות שעלו בדיון.
 .3מטרות שיטת הדירוג בטניס שולחן בישראל:
א .להציג דירוג יחסי אמין של השחקנים בהתאם להישגיהם בתחרויות
ב .ליצור עניין נוסף בהשתתפות בתחרויות
ג .לאפשר מעקב התקדמות של שחקנים וניתוח תוצאות
ד .שימוש בדירוג בהגרלות בתחרויות
ה .שימוש בדירוג כקריטריון לקביעת הנבחרות
 .4כל השינויים שאנו ממליצים לבצע יתבצעו החל מעונת המשחקים  .2016-17בהמשך
יפורט לוח זמנים להכנסת השינויים.
 .5השינוי המידי היחיד שאנו ממליצים להכניס ,זהו ביטול של הפחתת הניקוד על אי השתתפות בתחרויות ) 10נק'
כל חודש אחרי  3חודשים של אי השתתפות( .ההפחתה הזאת פוגעת בניקוד השחקנים ואנחנו מציעים שיטה
אחרת "לקנוס" את השחקנים )יפורט בהמשך(.
 .6בסיס לתקנון ועדת הדירוג:
א .הדירוג המעודכן יתפרסם פעם בחודש ,ב 10-לכל חודש ,מעודכן לסוף החודש הקודם .לא יתפרסם דירוג
ביניים.
ב .בקשות 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 ניקוד עבור התוצאה .אחריות השחקנים לבדוק
את תוצאותיהם חודש בחודשו ולהודיע על טעויות מילוי אפשריות כאמור עד סוף חודש הבא אחרי חודש בו
שוחק המשחק.
ג .המשחקים בין נשים לגברים יחזרו להיחשב לדירוג .לקראת ספטמבר  2016ייעשה מחקר סטטיסטי של
המשחקים בין נשים לגברים במהלך העונה  ,2015-16ולפי תוצאותיו יופעל "פקטור" בדירוג של הנשים על מנת
לעזן ככל שניתן בין הדירוג של נשים והגברים.
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ד .אנו ממליצים לשנות את שיטת הניקוד ולאמץ את טבלת  .ITTFעל פי השיטה הזאת המפסיד מאבד מחצית
מהניקוד אשר מרוויח המנצח.
http://www.ittf.com/ittf_ranking/2016/2016_Rating_BP_Tables.pdf
ה .כניסה שחקנים חדשים :שחקן חדש יוכנס למערכת הדירוג ללא ניקוד .השחקן יקבל ניקוד באחת משלושת
הדרכים )מה שיבוא קודם(:
-

 4ניצחונות או

-

 8משחקים או

-

 3חודשים

במידה ושחקן לא ניצח במשך  3חודשים אף משחק ,הוא יכנס לדירוג עם ניקוד .300
בשני המקרים האחרים ,הניקוד של השחקן ייחשב כדלקמן:
-

ניקוד של היריב המדורג גבוה ביותר בין המנוצחים על ידי השחקן פחות  10נקודות .מהמספר הזה מורידים
את הניקוד שהיה שחקן מאבד עקב כל ההפסדים שלו בתקופה הנ"ל.

השיטה הזאת דומה לשיטה של ) ITTFשם השחקן נכנס אחרי  4ניצחונות ,אבל אנחנו מעוניינים להכניס את השחקנים
לדירוג מהר ככל האפשר ,לכן הוספנו את העניין של  8משחקים או  3חודשים(.
ו .תיקון עיוותים קיימים .לקראת ספטמבר  2016ייעשה מחקר סטטיסטי על מנת לקבוע את השחקנים שעלו
בדירוג בעונת  2015-16בצורה חדה ו"לא הגיונית" .על פי תוצאותיו של המחקר ,יתבצע תיקון חד פעמי ,על פי
הנוסחה האחידה לכל השחקנים.
ז .עדכון "פקטורים" של התחרויות:
-

אליפות ישראל – 2

-

משחקי דירוג ,ליגת העל גברים ונשים – 1.5

-

אליפות הפועל ,מכבי ,שאר הליגות ,פרנקי פיש – 1.0

-

תחרויות פרטיות )דוגמא :מאסטרס כרמיאל( – 0.7

כתב  :מיכאל טילקין
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