بسم هللا الرحمن الرحيم

قواعد التصنيف باالتحاد المصري لتنس الطاولة
مقدمة هامة
 يجب العلم أن استحداث أي نظام جديد سواء للتصنيف أو غير ذلك يتطلب الكثير من الجهد كما أنه
قد يحتاج لبعض التعديل أثناء التطبيق ليتالءم مع كم المباريات والبطوالت المحلية
 ومن المعروف أن نظام التصنيف المعمول به في الخارج سواء في االتحاد الدولي أو االتحادات
األوروبية واألمريكي قد أدى إلى تحسن ملحوظ في دقة تقييم لالعبين ،كما أنه من المعلوم أن أي
سوء تقييم في البداية يعدل نفسه بنفسه مع كثرة المباريات
 ومن المؤكد أن استحداث نظام رغم المصاعب والمشقة وبعض االختالف في بداية األمر سوف
يعود بالنفع على المدى البعيد ومن المؤكد أن اتباع نظام أفضل من عدمه ونسأل هللا التوفيق والسداد
 تم استخدام نقاط الموسم الماضي ( )2102/2102مع عمل بعض المعادالت لتعظيم عدد النقاط لكل
العب وضم نقاطه في مسابقتين مع بعضهما البعض في نقاط تصنيف واحدة وسوف تستخدم النقاط
البدائية لالعب مع قواعد التصنيف الحالية بعد أول بطولة (أي بطولة راس البر على مستوي
الجمهورية في أكتوبر )2102
 لكل العب نقاط تصنيف واحدة في جميع المسابقات والمراحل العمرية
 تعتبر النقاط الموضوعة حاليا نقاط بدائية يجوز تعديلها من خالل لجنة التصنيف لحين استقرار
النظام الجديد (وذلك في أضيق الحدود) وسوف تعاد الحسابات كما يحتسبها االتحاد الدولي للنقاط
النهائية بعد  5مرات فوز و 5مرات هزيمة (بحساب متوسط يدويا لحين االنتهاء من برمجة هذا
البند) ،وسوف يعاد حساب نقاط التقييم لالعب ومن لعب ضده بعد أن نضع له نقاطه النهائية
 في حال تقديم شكوى أو استفسار من أي نادي عن كيفية احتساب نقاط أي العب في أي مسابقة لن
تقبل إال بإثبات جدية المستفسر بسداد مبلغ  011جنيه مصري لالتحاد وسوف ترد للمستفسر في
حال أنه تم اكتشاف أي خطأ في الحسابات
 في بداية كل موسم  ،سوف يتم تعديل تصنيف جميع الالعبين بحيث يكون أقل ب %01عن تصنيفه
في نهاية الموسم السابق حتى تضيق الفروق بين الالعبين في بداية كل موسم ومن حق لجنة
التصنيف تعديل هذه النسبة حسب التجربة العملية

تعريفات هامة:
 .0نقاط التصنيف = ( Ranking Pointsمجموع كل نقاط الالعب)
 .2نقاط التقييم = ( Rating Pointsالنقاط التي يحصل عليها الالعب في كل مباراة في حالة الفوز
أو تخصم منه في حالة الخسارة
 .2نقاط المكافأة =  Bonus Pointsهي النقاط التي يحصل عليها الالعب نتيجة الدور الذي يصل
له في البطولة وهي تضاف بعد البطولة وتخصم بعد  02شهر
 .4نقاط الجزاءات =  Penalty Pointsوهي النقاط التي تخصم من الالعب نتيجة انسحاب أو غير
ذلك مما يحدد فيما بعد في قواعد التصنيف وهذه النقاط تظل مخصومة لمدة  02شهرا ثم ترفع بعد
ذلك (ولم تحتسب تلك النقاط في بطولة رأس البر األولى في شهر أكتوبر  2102وسوف تحتسب
في أي بطوالت اعتبارا ً من شهر نوفمبر )2102
 .5نقاط دولية =  ITTF Pointsهي جزء من نقاط التصنيف التي حصل عليها الالعب الدولي نظير
مشاركاته الدولية وطريقة احتسابها سوف توضح فيما بعد في هذا الملف
قواعد عامة:
.0

نقاط تصنيف الالعب = نقاط التقييم  +نقاط المكافأء – نقاط الجزاءات
Ranking Points = Rating Points + Bonus Points – Penalty Points

.2

سوف تضاف نقاط االتحاد الدولى فقط عند اختيار الفريق القومي من خالل لجنة الفرق القومية
ومدربي المنتخب ولن تستخدم في تصنيف الالعبين قبل البطوالت المحلية – أي أن استخدامها
استرشادي للجنة الفرق القومية فقط

.2

لكل مباراة ،الالعب الفائز يحصل على عدد معين من النقاط تضاف لنقاط التقييم الخاصة به ،بينما
يتم خصم عدد معين من نقاط التقييم الخاصة بالالعب الخاسر .عدد هذه النقاط يعتمد على القوة
النسبية بين الالعبين المشتركين في هذه المباراة

.4

.5

هذه النقاط تضاف وتخصم بنا ًء على جداول التصنيف .الجداول تنقسم إلى جدولين رئيسيين:
أ.

"النتائج المتوقعة" وهي المباريات التي يفوز فيها الالعب األعلى تصنيفا ً

ب.

"النتائج الغير متوقعة" وهي المباريات التي يفوز فيها الالعب األقل تصنيفا

كل ما سبق ذكره يدخل في حساب نقاط التقييم ( )Rating Pointsوال عالقة له بناقط المكافأة
()Bonus points

.6

النقاط المخصومة من المهزوم تكون نصف النقاط الحاصل عليها الالعب الفائز في المعتاد

.7

نقاط التصنيف والتقييم يتم تقريبها لتجنب وجود كسور باألرقام قبل إعالن نقاط التصنيف فقط ولكن
سوف تستخدم الكسور في معرفة الترتيب قبل وضع السن في االعتبار  -أي أن العب بتصنيف
 302نقطة أفضل من العب بتصنيف  30215نقطة وتم تقريبها إلى  302وإذا تساوى العبان في
نقاط التصنيف بالكسور يفضل السن األصغر

.8

تحتسب نقاط التقييم لكل العب عن كل مباراة وفي المباراة التالية يكون قد تغيرت نقاط التقييم
وبالتالي تصنيف الالعب وتحتسب نقاط التقييم للمباراة التالية على ما وصل إليه الالعب بعد
المباراة السابقة وال يتم احتساب النقاط على تصنيف الالعب قبل البطولة في كل المباريات  ،وبهذا
يكون النظام ديناميكيا وال يمكن احتساب النقاط إال من خالل برنامج التصنيف على الكمبيوتر –
ألن أي فرد بعد مباراة أو اثنين في أي مسابقة ال يعرف بدقة تصنيف الخصم الذي عادة يكون تغير
تصنيفه بعد المباراة األولى أو الثانية والخ – وفي هذا األمر سوف يؤخذ بجدول المباريات ( time
 )tableالموضوع من قبل لجنة المسابقات وأي تعديل عليه في منتصف البطولة سوف يستحيل فنيا
األخذ به في االعتبار

.3

ال تحتسب أي نقاط تقييم في حالة الفوز باالنسحاب في المجموعات أو األدوار التمهيدية أو ال256
أو ال028

 .01أي نقاط تقييم حاصل عليها الالعب في المجموعات أو التمهيدي أو ال 256تقسم على 4
 .00حيث أن بعض الالعبين اشتركوا في أكثر من مرحلتين عمريتين وقد أثر ذلك في زيادة النقاط
الحاصل عليها هؤالء الالعبين دون زمالئهم فقد تقرر أن يكون اشتراك الالعب من  02سنة في
مسابقة  08سنة واشتراك العبات  05سنة في مسابقة السيدات بمثابة احتكاك لهم فقط ولم يحتسب
لهم نقاط تقييم للمرحلة العمرية الثالثة ولكن الخصوم احتسب لهم نقاط التقييم المعتادة طبقا لتصنيف
الخصم أيا كان عمره
 .02تعلن نقاط التصنيف مرة كل شهر إال في حال تعذر ذلك فنيا ً أو في حال لعب مسابقات سنية معينة
دون األخرى مما قد يجعل العب في مرحلة سنية لعب بطولتين يسبق العبا آخر في مرحلة سنية
أخرى لم تقام مسابقته بعد
 .02الالعب الدولي المحترف بالخارج بموافقة االتحاد المصري لتنس الطاولة والذي لم يشارك في
البطوالت المحلية ،يتم احتساب نقاط تصنيف له طبقا لنقاط تصنيفه وترتيبه في االتحاد الدولي قبل
اشتراكه في أي بطولة مصرية مثل البطوالت الفردية أو بطوالت الدوري والفرق (بمعنى :إذا كان

الالعب األول تصنيفا في االتحاد الدولي لالعبين المصريين يعطى نقاط أعلى من أي العب
مصري مصنف بقدر تقدمه في تصنيف االتحاد الدولي – سوف تحتسب بنسبة وتناسب مع من يليه
في نقاط االتحاد الدولى ممن لهم تصنيف في االتحاد المصري لتنس الطاولة)
العوامل الخاصة بقوة كل مسابقة (:)Weighting Factor
 .0طبقا ً لقوة كل مسابقة ،النقاط األساسية المحتسبة من الجداول السابق ذكرها يتم ضربها في عامل
خاص بقوة كل مسابقة
 .2هذه الالئحة بها جدول خاص بهذه العوامل طبقا ً لكل مسابقة
 .2من حق لجنة التصنيف تعديل هذا الجدول خالل الموسم بأثر رجعي لحين وضع شكل نهائي لجداول
التصنيف طبقا للرؤية العملية لعملية التصنيف المستحدثة
نقاط المكافأة (:)Bonus Points
 .0نقاط المكافأة تعطي حسب الترتيب النهائي في البطوالت الفردية على مستوي الجمهورية فقط
 .2تضرب جداول نقاط المكافأة أيضا ً في عوامل قوة البطولة لكل مسابقة
 .2تحتسب نقاط المكافأة لكل العب في مرحلته العمرية فقط وال تحتسب في المراحل السنية األعلى
 .4يحتفظ الالعب بنقاط المكافأة ألي بطولة لمدة  02شهر فقط
 .5ال يوجد نقاط مكافأة لبطوالت الفرق أو بطوالت االختيار (في بطوالت االختيار يتم استخدام النقاط
المحددة فقط للبطولة الدولية التي أقيمت بطولة االختيار من أجلها ثم يتم حذف تلك النقاط فورا ً وال
تظهر نقاط بطوالت االختيار في التصنيف العام الموجود على موقع االتحاد المصري لتنس
الطاولة)
الالعبون الجدد
 .0في حالة نزول لالعب في جداول التصنيف ألول يبدأ الالعب بالنقاط طبقا للجدول المرفق
الذكور في جميع المراحل

 611نقطة

اإلناث في جميع المراحل

 711نقطة

 .2يتم تعديل تصنيف هذا الالعب فور وجود فوزين له ضد العبين مصنفين ويسمى هذا بالتصنيف
األولى لالعب

 .2يحتسب التصنيف األولى لالعب طبقا ً لمبارياته (بحساب متوسط للنتائج يدويا ً لحين برمجة هذا
األمر)
 .4يعاد احتساب نقاط الالعب البدائية في كل مرة لحين الوصول إلى  5مرات فوز و 5مرات هزيمة
من العبين مصنفين وهنا فقط يكون تصنيف الالعب نهائيا (بحساب متوسط للنتائج يدويا ً لحين
برمجة هذا األمر)
نقاط الجزاءات
 .1يخصم من الالعب 01نقاط جزاء في أي مباراة انسحاب
 .2ال تخصم نقاط التقييم المعتادة بجانب نقاط الجزاء في المجموعات واألدوار التمهيدية أو الدور
األول من البطولة ( 256أو  )028وال تضاف نقاط تقييم لالعب الفائر باالنسحاب في نفس األدوار
المذكورة
 .2بداية من دور ال 64يخصم من الالعب المنسحب نقاط التقييم المعتادة بجانب خصم نقاط الجزاءات
وتضاف نقاط التقييم المعتادة لتلك المباراة للفائز اعتبارا ً من دور ال64
 .4سوف تحتسب نقاط الجزاءات في كل البطوالت المقامة اعتبارا ً من شهر نوفمبر 2102
نقاط دولية (من تصنيف االتحاد الدولي)
 .0في مرحلة تحت  05سنة ناشئين وناشئات سوف نقف عند نقاط الالعب المصري الرابع في
الترتيب العالمي وتكون النقاط الحاصل عليها هي نقطة الصفر لالعبين األول والثاني والثالث ،
ويستحق األول والثاني والثالث نقاط دولية بفارق نقاطهم عن الالعب الرابع (بمعنى لو الرابع دوليا
من مصر لديه مثال  0211نقطة واألول على مصر دوليا  0411نقطة – فبالتالي يستحق الالعب
األول  211نقطة دولية)
 .2نقطة الصفر لمرحلة  08سنة ناشئين وناشئات هي الالعب المصري الخامس دوليا ويحصل على
نقاط دولية األول للرابع بحساب فارق النقاط عن الالعب المصري الخامس
 .2نقطة الصفر لمرحلة الشباب تحت  20سنة هي الالعب المصري السادس دوليا ويحصل على نقاط
دولية األول للخامس بحساب فارق النقاط عن الالعب المصري السادس
 .4نقطة الصفر لمرحلة عمومي الرجال والسيدات هي الالعب المصري السابع دوليا ويحصل على
نقاط دولية األول للسادس بحساب فارق النقاط عن الالعب المصري السابع
 .5لن تستخدم النقاط الدولية لتصنيف الالعبين في البطوالت المحلية

 .6سوف تستخدم النقاط الدولية فقط بواسطة لجنة الفرق القومية ومدربي المنتخب قبل البطوالت
الدولية لتساعدهم على اختيار العبي المنتخب ويتم االسترشاد بها ،ولو أن البطولة الدولية تحت 20
مثال فال يضاف نقاط لالعبي والعبات  08سنة حسب تصنيف  08سنة ولكن فقط يستخدم النقاط
الدولية للمرحلة السنية للبطولة الدولية
نقاط هامة
 بطولة المرتبط لن تحتسب داخل التصنيف المحلى
 لم يتحدد بعد احتساب بطولة الحافز الرياضي في التصنيف وسوف يدرس هذا األمر بعد بطولتين
على األقل في كل مرحلة عمرية من قبل اللجنة الفنية العليا لالتحاد المصري لتنس الطاولة

جدول النتائج المتوقعة (معدلة من اتحاد ويلز)
فارق النقاط

نقاط التي يحصل
عليها الفائز

النقاط المخصومة
من المهزوم

أكثر من 261

1

1

261 – 280

0

1

281 – 200

2

0

201 – 050

2

0

051 – 010

4

2

011 – 60

5

2

61 – 20

6

2

21 – 00

7

2

01 – 1

8

4

جدول النتائج الغير متوقعة
فارق النقاط

نقاط التي يحصل
عليها الفائز

النقاط المخصومة
من المهزوم

01 – 0

3

4

21 – 00

01

5

61 – 20

00

5

011 – 60

02

6

051 – 010

02

6

201 – 050

04

7

281 – 200

05

7

261 – 280

06

8

أكثر من 261

07

8

جدول نقاط المكافأة
المركز لبطوالت
خروج المغلوب

النقاط

المركز لبطوالت
تحديد المراكز

النقاط

األول

02

األول

06

الثاني

01

الثاني

05

قبل النهائي

6

الثالث

04

قبل النهائي

6

الرابع

02

ربع النهائي

5

الخامس

02

ربع النهائي

5

السادس

00

ربع النهائي

5

السابع

01

ربع النهائي

5

الثامن

3

دور ال11

4

دور ال11

6

دور ال22

2

دور ال22

2

دور ال16

2

دور ال16

2

دور ال121

0

دور ال121

0

جدول عوامل ثقل البطولة لنقاط التقييم
المرحلة العمرية

بطولة الجمهورية

جدول عوامل ثقل البطولة لنقاط المكافأة
المرحلة العمرية

بطوالت فردي

تحت  02سنة
وبطولة التصعيد
والمرحلة األولى من الممتاز ب

x 0. 5

تحت  02سنة

x 0.25

تحت  05سنة
ودوري السيدات (المرحلة األولى)
والمرحلة األولى من كاس مصر
والمرحلة األولى من ممتاز أ
والمرحلة الثانية من الممتاز ب

x 1.0

تحت  05سنة

x 0.5

تحت  08سنة

x 1.5

تحت  08سنة

x 1.0

عمومي

x 2.5

عمومي

x 2.0

دوري ممتاز أ (الدورات المجمعة)
وكأس مصر (المرحلة الثانية)
وبطوالت النخبة
ودوري السيدات (المرحلة الثانية)

x 2.0

