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 17-1 דירוגפרוטוקול ועדת 
        

חבר ועדת דירוג, פבל ליסובצב  –יו"ר ועדת דירוג, שמואל הס  –ו: מיכאל טילקין נוכח
 מנכ"ל איגוד טנ"ש. –
 

הציג את תכנית האיגוד בעניין הרחבה משמעותית של מעגל השחקנים  פבל
תחרויות במשך העונה. חשוב ששחקנים האלה  4-הרשומים באיגוד ומשתתפים ב

 ייכנסו למערכת הדירוג, יקבלו דירוג ראשוני:
 כדי להעלות את המוטיבציה של השחקנים להשתתף בתחרויות .א
 סות האיגוד.כדי לקבל תיעוד אחיד על התחרויות תחת ח .ב
 

 במהלך הדיון הוכן מסמך עמדה של ועדת הדירוג.

 

 עדכון שיטת חישוב ניקוד ראשוני לדירוג
 

 רקע
 

בשיטה הקיימת, שחקן חדש מצטרף לדירוג בלי ניקוד, וכל זמן שאין לו ניקוד, הוא  .1
לא משפיע על השחקנים האחרים. כדי לקבל דירוג ראשוני, עליו לנצח ארבעה 

או לנצח שני מדורגים בשמונה משחקים עם מדורגים. הניקוד  שחקנים מדורגים,
הראשוני נקבע עפ"י התוצאות שאסף, ומהחודש הבא, הוא מצטרף למערכת עם 

 ניקוד התחלתי.
שחקנים חדשים והדירוג שלהם 92 השיטה הוכיחה את עצמה, ואכן הצטרפו השנה  .2

 תוצאות שלהם.במידה רבה לתאם 
זמן שלוקח לשחקן לעבור את הקריטריון לקבל החיסרון של השיטה, הוא פרק ה .3

ניקוד ראשוני. במיוחד זה בעייתי, אם יש הרבה מצטרפים חדשים, ילדים שמשחקים 
בינם לבין עצמם, משחקים שלא נחשבים, ולכן עובר זמן רב עד ששחקנים אלה 

 יקבלו ניקוד ראשוני ויהיו חלק ממערכת הדירוג. 
 

 ניקוד ראשוני ב"הליך מהיר" 
 

 נים יוכלו לקבל ניקוד ראשוני "בהליך מהיר" אם יקיימו את התנאים הבאים:שחק .4
יחושבו על פי  15כולל. שחקנים מגיל  14גיל שנתון שחקנים חדשים עד  .א

 הנוהל הרגיל.
 צברו שמונה משחקים, כולל נגד לא מדורגים אחרים. .ב
לא צברו שני ניצחונות על שחקנים מדורגים. אם כן, יקבלו ניקוד בנוהל  .ג

 הרגיל.
 

 הניקוד הראשוני ב"הליך מהיר" יחושב באופן הבא: .5
 –נק', בוגרים  200 – 16-18, גיל נקודות 100ניקוד בסיס  -כולל  15עד גיל  .א

 נקודות. 300
 נקודות. 10 תוספת  על כל ניצחון על שחקן לא מדורג מקבלים .ב
יקבל  –ניצחון על שחקן מדורג ) ניצחון יחיד, אחרת מחושב בנוהל הרגיל(  .ג

 300או  200)או  100תוספת ניקוד עפ"י טבלת הניקוד, כאילו היה לו ניקוד 
 נקודות. 10, אבל לפחות בהתאם לגיל(

 נקודות 5על כל הפסד לשחקן לא מדורג הפחתת   .ד



, אבל לכל על הפסד לשחקן מדורג, הפחתת נקודות עפ"י טבלת הניקוד .ה
 נקודות. 5היותר 

 מקדם התחרות.לעיל יוכפלו ב ההפחתותוהתוספות  .ו
ניקוד ראשוני יחושב לשחקנים בעת מעבר חודש, והשחקן שקיבל ניקוד  .ז

 רגיל.היצטרף לדירוג החל מהחודש הבא, כמו בנוהל 
 

 
 עדכונים לנוהל הרגיל

 
משחקים כולל שני  הקריטריון לקבל ניקוד ראשוני יעודכן כך, ששחקן שצבר שמונה .6

עד ארבעה משחקים נגד לא בחשבון במניין שמונה המשחקים יכללו  - תניצחונו
 תניצחונו) או שלושה , ושני הפסדים תניצחונוכלומר, שחקן שצבר שני  מדורגים.

נגד מדורגים ועוד ארבעה משחקים נגד לא מדורגים, יחשב כעבר והפסד אחד ( 
לא תשתנה, והמשחקים נגד הניקוד הראשוני קריטריון לניקוד ראשוני. שיטת חישוב 

 בחשבון. ויילקחלא מדורגים לא 
שחקן שלא שיחק אף משחק במשך עונה שלמה, ימחק ממערכת הדירוג בשנה  .7

. אם יצטרף מחדש, יהיה עליו לקבל ניקוד ראשוני חדש והניקוד שלו ימחק שאחריה
 עפ"י הנוהל הקיים.

יל מתחרויות פרטיות להבד 0.4יקבלו פקטור חדש של למתחילים  אזוריותתחרויות  .8
. יקבע נוהל לקביעת מקדם תחרות עם אפשרות לשילוב 0.7ארציות שמקבלות 

 מקדמים שונים לסקציות שונות באותה תחרות.
בסוף כל עונה, תתבצע בדיקה של עיוותים כפי שבוצע בשנה שעברה, לגבי שחקנים  .9

 קון.שהצטרפו לדירוג עם ניקוד ראשוני שהוא כביכול נמוך מידי ונדרש תי
 
 
 

 רשם: שמואל הס
 
 

___________      ____________ 
 פבל ליסובצב        יו"ר ועדת דירוג

 מנכ"ל האיגוד       מיכאל טילקין


