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  17-2016לקראת עונת  ועדת דירוגהודעת 
20/10/2016  

  שמואל הס, זאב קראוס, ר ועדה"יו –מיכאל טילקין : הרכב ועדת דירוג
  ,שלום

ועדה המקצועית ובהנהלת על ידי הו ואושרהם בימים אלה אנו עוסקים בשינויים ועדכונים של מערכת הדירוג אשר הציעה ועדת דירוג ו
  .האיגוד

עדכונים של , )'פרק זמן שנדרש להעברת הרשימות ממנהל הספורט וכו, שחקנים לעונה הנוכחיתרישום תהליך (עקב בעיות טכניות 
  .ז שיפורט בהמשך"המערכת יכנסו בהדרגה על פי הלו

  2016-17עדכונים לעונה /להלן פירוט השינויים

 .השתתפותחודשים של אי  3כל חודש אחרי ' נק 10(ביטול של הפחתת הניקוד על אי השתתפות בתחרויות  .1

לא יתפרסם דירוג . מעודכן לסוף החודש הקודם, לכל חודש 10- ב, הדירוג המעודכן יתפרסם פעם בחודש .2

 .ביניים

, עד יומו האחרון של החודש) לחודש 10(בקשות לתיקון טעויות יתקבלו בוועדת דירוג מרגע פרסום הדירוג  .3

אחריות השחקנים . יקוד עבור התוצאהנאת האחרי זה יהיה אפשר לתקן את התוצאה אך לא . 24:00שעה ב

חודש הבא אחרי הלבדוק את תוצאותיהם חודש בחודשו ולהודיע על טעויות מילוי אפשריות כאמור עד סוף 

 . חודש בו שוחק המשחקה

ייעשה מחקר  2016בחודש דצמבר עד לפרסום דירוג . המשחקים בין נשים לגברים יחזרו להיחשב לדירוג .4

באופן במידת הצורך ו(יעודכן ולפי תוצאותיו , 2015-16סטטיסטי של המשחקים בין נשים לגברים במהלך העונה 

 .נשים והגבריםהשל  יםניתן בין דירוגהזן ככל אעל מנת ל בלבדהנשים דירוג של  )חד פעמי

הזאת המפסיד מאבד מחצית על פי השיטה . ITTFטבלת הוחלט להיצמד ל. ייעשה שינוי בחישוב הניקוד .5

  :טבלת הניקוד נמצאת כאן .מהניקוד אשר מרוויח המנצח

http://www.ittf.com/ittf_ranking/2016/2016_Rating_BP_Tables.pdf  

ניקוד למשחקים שלו עד שיקבע  ןיינתולא  .הדירוג ללא ניקודשחקן חדש יוכנס למערכת : כניסה שחקנים חדשים .6

 ):מה שיבוא קודם(באחת משלושת הדרכים  ראשוני  השחקן יקבל ניקוד .לו דירוג ראשוני

 ניצחונות או 4 -

 משחקים או 8 -

 חודשים 3 -

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

מהמספר הזה מורידים .  נקודות 10ניקוד של היריב המדורג גבוה ביותר בין המנוצחים על ידי השחקן פחות  -

 . ל"את הניקוד שהיה שחקן מאבד עקב כל ההפסדים שלו בתקופה הנ

אבל אנחנו מעוניינים להכניס את השחקנים , צחונותינ 4שם השחקן נכנס אחרי ( ITTFהשיטה הזאת דומה לשיטה של 

  ). חודשים 3משחקים או  8לכן הוספנו את העניין של , לדירוג מהר ככל האפשר

  .משחקים הבאים יינתן ניקודל, רק לאחר שיקבע לשחקן דירוג ראשוני

ביחס לשחקנים ייעשה מחקר סטטיסטי  2016פרסום הדירוג בחודש דצמבר לקראת . תיקון עיוותים קיימים .7

חד יתבצע תיקון , במידת הצורך, על פי תוצאותיו של המחקרשהדירוג הראשוני שלהם היה נמוך באופן קיצוני

 .פעמי

 :של התחרויות"  פקטורים"עדכון  .8

  

 עד עכשיו  
החל מעונת 

2016-17 
 2 2 אליפות ישראל

 1.5 1.5 משחקי דירוג
 1.5 1 ליגת על גברים
 1.5 1 ליגת על נשים
 1.2 1 ליגת על נוער
ליגה לאומית 

 1 גברים
1.2 

ליגה לאומית 
 1 נשים

1 

ליגה לאומית 
 1 נוער

1 

ליגה ארצית 
 1 גברים

1 

ליגה ארצית 
 1 נוער

1 

 1 1 ליגה א גברים
 1 1 אליפות הפועל
 1 1 אליפות מכבי

אליפות פרנקי 
 0.7 פיש

1 

תחרויות 
 0.7 פרטיות

0.7 



_______________________________________________________________________ 
Israel Table Tennis Association   

איגוד הטניס שולחן בישראל                                                                                           
69482 תל אביב ,10שטרית רחוב   

Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482 
Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501 

 

  

  .'נק 300- תתאפשר ירידה מתחת ל .9
 . תידחה לעונה הבאה" קנסות –בונוסים "הכנסה של שיטת  .10
 :ז"לו .11

  :10.11.2016עד 
 הכנסת טבלת ניקוד החדשה .1
 חלוקת הגילאים החדשה .2
 הכנסת טבלת הפקטורים החדשה .3

  :10.12.2016עד 

 2016-17פרסום דירוג התחלתי לעונת  .1
 עדכון דירוג נשים .2
 עדכון של העיוותים .3

  30.11.2016-פרסום דירוג מעודכן ל: 10.12.2016

אפשר . 'ליגה וכו, משחקי דירוג: עד לביצוע של העדכונים לא יתפרסם ניקוד עבור המשחקים שמתבצעים כעת: הערה
  . לראות את התוצאות אך אין בינתיים עדכון ניקוד

 
  
  

  מיכאל טילקין: כתב 


