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 .1اصول اساسی
 .1.1رتبه بندی جهانی تنیس روی میز  ITTFروش مبتنی بر شایستگی است که برای راه یافتن در رویدادهای  ITTFو WTT
استفاده می شود.
 .1.2رنکینگ جهانی تنیس روی میز  ITTFاز لیست های زیر تشکیل شده است:
•

تک نفره مردان

•

تک نفره زنان

•

تیم دو نفره مردان

•

تیم دو نفره زنان

•

انفرادی دو نفره مردان

•

انفرادی دو نفره زنان

•

تیم دو نفره مختلط

•

انفرادی دو نفره مختلط

 .1.3لیست های رتبه بندی سه شنبه ها به صورت هفتگی منتشر می شوند.
 .1.4لیست های رتبه بندی برای گروه سنی بزرگساالن منتشر می شود.
 .1.5بازیکنان و تیم ها ی دوبل زمانی رده بندی می شوند که تاریخ امتیازات اعطا شده به آنان در رویداده ای مجاز  ،منقضی نشده
باشد.
 .1.6هر رنکینگ شامل لیستی از بازیکنان یا زوجهایی است که بر اساس امتیاز نزولی ،مرتب شده اند .در صورت تساوی بر ای
حضور ،به منظور انتخاب لیست بازیکنان ورودی مسابقات وسید بندی  ،بازیکنان و زوجهای دوبل بر اساس موارد زیر مرتب می شوند:
اگر هنوز مساوی هستند ،بازیکن یا نتیجه را با بیشترین امتیاز در نظر بگیرید.
بازیکن یا زوجی که تعداد نتایج کمتری را به ثبت رسانده است
•

اگر هچنان مساوی هستند بازیکن یا زوج با تعداد بهترین امتیازات

•

اگر باز هم مساوی باشند ،بازیکن یا زوجی که بهترین نتیجه را در مسابقات جهانی(  )WTT Grand Smashکسب نموده اند.

•

اگر باز هم مساوی باشند  ،بازیکن یا زوجی که بهترین رتبه هفته قبل را کسب نموده محاسبه میشود.

•

اگر هنوز مساوی باشند  ،جوانترین بازیکن یا زوج.

•

اگر هنوز گره خورده باشد  ،به طور تصادفی توسط نرم افزار محاسبه رتبه بندی طبقه بندی می شوند.
 .1.7در هر رویداد تایید شده امتیاز رنکینگ اعطا می شود.
 .1.8امتیاز اعطا شده  1سال اعتبار دارد و سال دیگر در همان هفته ای که اعطا شده است منقضی می شود .پس از انقضاء ،دیگر

واجد شرایط ثبت در پرونده رنکینگ بازیکن یا زوج نیستند.
 .1.9رنکینگ یک بازیکن یا زوج از مجموع امتیازات  8نتیجه ی معتبر او با بیشترین تعداد امتیاز با محدودیت زیر تشکیل شده
است:
 .1.9.1حداکثر یک نتیجه برای رتبه بندی از رویدادهایی که دارای محدودیت ورودی برای ملیتها هستند  ،به حساب می آید.
 .1.10امتیازات اولیه ی رنکینگ و فرمول تغییر از رتبه بندی جهانی  ITTFدسامبر  2020در بند  6.1.1شرح داده شده است.
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 .2رویدادها
 .2.1رویدادهای زیر به طور خودکار در رده بندی جهانی تنیس روی میز  ITTEتایید می شوندWTT Grand Smash :
Olympic Games ITTE World Tennis Table Championships WTT Cup Finals ITTE World WTT
 Champions WTT Star Contenderمسابقات قهرمانی قاره (آفریقا  ،آسیا  ،اروپا  ،اقیانوسیه  ،پان آمریکا) جامهای قاره
(آفریقا  ،آسیا  ،اروپا  ،اقیانوسیه  ،پان آمریکا)  WTT Contenderبازیهای چند ورزشی (بازیهای آفریقایی  ،بازیهای آسیایی ،
بازیهای اروپایی  ،بازیهای پان آمریکایی  ،بازیهای اقیانوس آرام  ،بازی های مشترک المنافع)  WTT Feeder ITTEمسابقات
جوانان جهان (U19 ) WTT Future Stars Cup WTT Youth Star Contender (U19) WTT Youth Contender
).(U19
 .2.2رویدادهای بین المللی که در بند  2.1گنجانده نشده اند می توانند تحت شرایط زیر مجاز شوند:
 .2.2.1این روش با ارسال فرم رسمی در  https:// rankings@ittf.comقبل از اول دسامبر سال قبل از وقوع رویداد آغاز
می شود .روش باید قبل از اول ژانویه سال هنگام وقوع رویداد تکمیل شود.
 .2.2.2این رویداد طبق قوانین تنیس روی میز در کتابچه راهنمای  ITTFبرگزار می شود.
 .2.2.3این رویداد هم در مسابقات مردان و هم زنان برگزار می شود.
 2.2.4حداقل  5کشور در هر یک از مسابقات و جنسیت ها حضور دارند.
 .2.2.5شرکت کنندگان به هیچ دسته از بازیکنان محدود نمی شود  ،به جز ملیت ها برای رویدادهای منطقه ای.
 .2.2.6ثبت نام از طریق فدراسیون های ملی انجام می شود.
 .2.2.7این رویداد ماهیتاً مشابه هیچ رویداد  ITTFیا  WTTنیست.
 .2.2.8سیستم بازی حداقل از مرحله یک هشتم نهایی بصورت جدول حذفی می باشد.
 .2.2.9ثبت نام ها و نتایج با استفاده از نرم افزار  ITTFمدیریت می شوند.
 .2.2.10طبق دستورالعمل های داده شده پس از شروع روند مسابقه  5000 ،دالر آمریکا با انتقال مستقیم بانکی پرداخت می
شود .این مجوز برای استفاده از نرم افزار  ITTFثبت نام ها و نتایج و کمک یک مدیر رقابت  ITTFیا سرپرست رویداد  WTTدر صورت
لزوم رقابتها را پوشش می دهد.
 .2.2.11صرف نظر از شرایط قبلی  ،این درخواست ها می تواند توسط کمیته اجرایی ITTFیا گروه رنکینگ ITTFرد گردد.
 .2.3هر رویدادی که در بند  2.1لحاظ نشده و تحت شرایط مندرج در بند  2.2درخواست نشده باشند  ،تحت شرایط زیر می تواند در
تقویم  ITTFگنجاده شود:
 .2.3.1درخواست ،از طریق فرم رسمی در  https:// rankings@ittf.comحداقل از  3ماه قبل از تاریخ شروع رو یداد اراِیه
شود.
 .2.3.2ثبت نام از طریق فدراسیونهای ملی انجام می شود.
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 .3امتیازات
 .3.1امتیازات اعطا شده در هر رویداد برای یک بازیکن یا زوج مشخص شامل:
 .3.1.1امتیازاتی برای این دور در نظر گرفته شده در قرعه کشی اصلی یا قرعه کشی انتخابی کسب می شود.
 .3.1.2در صورت رسیدن بازیکن به قرعه کشی اصلی که از قرعه کشی آغاز می شود  ،امتیازهای اضافی انتخابی ( )QUALرا به
دست می آوریم.
 .3.2به بازیکنان یا زوجهایی که در قرعه کشی اصلی یک یا چند استراحت متوالی دارند و سپس در دور بعدی بازنده شوند  ،در دور بعدی
که باخت اول را داشتند  ،امتیاز کسب می کنند.
 .3.3تعداد امتیازات اعطا شده برای هر نوع رویداد و مسابقه:
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 .4ثبت نام  ،رویدادها و مجازات ها
 .4.1شرکت در مسابقات برای بازیکنان و جفتهای واجد شرایط در موارد زیر اجباری و خودکار استWTT Grand Smash WTT :
Champions
 .4.2جریمه ی بازیکن یا زوج در یک رویداد برگزار شده  ،با اعتبار یک سال  ،کسب امتیاز و همیشه در بهترین بازیکن یا نتایج جفت
شده را در بند  1.9مشخص شده است  ،مگر اینکه طبق شرایط ذکر شده در بند  4.7لغو شود.
 .4.3جریمه توسط مدیر رنکینگ جهانی پیشنهاد می شود و براساس گزارش ثبت شده توسط مدیر رقابت  ITTFیا ناظر رویداد WTT
در سایت  ،ارزیابی و ارزیابی گزارشات پزشکی اضافی یا ارائه شده توسط بازیکنان  /یا مربوط به آنها  ،توسط گروه جهانی رنکینگ تایید
می شود .انجمن های ملی در صورت لزوم  ،با استفاده از اصول انصاف و برابری  ،تصمیم در مورد تفسیر مقررات اتخاذ میکنند.
 .4.4جرایم در لیست های زیر بسته به نوع رقابت اعمال می شوند:
 :Singles .4.4.1لیست رتبه بندی انفرادی
 :Singles Double / Mixed Double .4.4.2لیست رتبه بندی دونفره و دو نفره مخلتلط و لیست انفرادی برای هر یک از
بازیکنانی که به دلیل مجازات مسئول شناخته می شوند.
 .4.5کنسل کردن حضور در مسابقه بعد از پایان مهلت انصراف در رویدادهای رسمی شامل ورودی های اتوماتیک که در بند  ، 4.1بیان
شده:
 .4.5.1هیچ امتیاز رنکینگی تعلق نمیگیرد.
 .4.5.2هیچ جایزه ای تعلق نمیگیرد.
 .4.5.3جریمه از بند  4.2برای:
 .4.5.3.1مسابقات .WTT Grand Smash .WTT Champions
 .4.5.3.2برای همه رویدادهای دیگر  2 ،انصراف اول در هر دوره یک ساله جریمه نخواهد شد  ،اما انصراف سوم و بعد از آن
جریمه خواهد شد.
 .4.6حاضر نشدن در سر میز و کناره گیری از یک مسابقه در موارد جریمه شده به این معنی است:
 .4.6.1امتیاز متعلق که به دلیل از دست دادن در دور قبلی که در آن حادثه رخ داده است  ،تعلق نمی گیرد.
 .4.6.2جایزه نقدی برای باخت در دور قبل از جایی که اتفاق افتاده ،اهدا نمی شود.
 .4.7با توجه به دالیل زیر از جریمه ی بندهای  4.5و  4.6چشم پوشی می شود:
 .4.7.1در صورت انصراف پس از مهلت مقرر:
 .4.7.1.1بازیکن یا زوج گزارش پزشکی رسمی ارائه می دهد که انصراف او را توجیه می کند .بازیکن یا زوج پس از حادثه
در  8رویداد  ITTFیا  WTTیا بیشتر باید حضور داشته باشند .این دالیل فقط جریمه را لغو می کند و جایزه یا امتیازات رنکینگ به
ایشان تعلق نمیگیرد.
 .4.7.2در صورت انصراف یا کناره گیری از مسابقه :بازیکن یا زوج گزارش پزشکی رسمی را ارائه می دهند که انصراف و کناره گیری
را توجیه می کند .گزارش ارائه شده:
 .4.7.2.1اگر یک پزشک در محل مسابقه حضور دارد :در همان روز  ،باید با امضای پزشک مربوطه تایید شود.
 .4.7.2.2در صورت عدم حضور پزشک در مسابقه :در  48ساعت بعد از حادثه  ،باید به امضای پزشک واجد شرایط برسد.
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 .5حفظ امتیاز (حفظ رنکینگ)
 .5.1حفاظت از رنکینگ حق بازیکنان است که برای مدت محدودی از امتیازات رنکینگی که در مسابقات کسب کرده اند  ،نگهداری
کنند که باید برای شرکت در مسابقات در موارد مجاز استفاده شود.
 .5.2کسب رنکینگ باید در مسابقات تک نفره  ،دو نفره و دو نفره مختلط بر اساس لیست های رتبه بندی مربوط اعمال شود.
 .5.3اگر بازیکن آسیب دیده  ،بیمار  ،باردار یا تحت هر شرایط دیگری باشد که مانع از حضور وی در مسابقات تنیس روی میز شود  ،از
جمله مسابقات  ،لیگ ها یا مسابقات برگزار شده و غیره مجاز  ،ممکن است توسط انجمن ملی بازیکن درخواست حفظ رتبه بندی وی را
برای مدت زمانی بین  6تا  18ماه داشته باشند.
 .5.4حفظ رنکینگ باید طی  6ماه پس از آخرین رویداد تایید شده ای که بازیکن در آن شرکت کرده است  ،با پر کردن و ارسال فرم
به آدرس  rankings@ittf.comدرخواست شود.
 .5.5مدت زمان محافظت از رنکینگ  ،یعنی تعداد رویدادها یا دوره زمانی که در رقابتها حضور داشته با استفاده از رنکینگ سابق اعمال
می شود.با توجه به مدت زمان عدم حضور بازیکن تعیین می شود:
 .5.5.1بین  6تا  12ماه 3 :رویداد یا حداکثر  6ماه پس از تاریخ شروع اولین رویداد مجاز شده که در آن بازیکن بعد از غیبت رقابت
میکند.
 .5.5.2بین  12تا  18ماه 5 :رویداد یا حداکثر  9ماه پس از تاریخ شروع اولین رویداد تایید شده که بازیکن بعد از غیبت مسابقه می
دهد.
 .5.6در مورد بازیکنی که پس از غیبت به مسابقات بازگردد و با داشتن یک وضعیت محافظت شده در رنکینگ مجدداً مصدوم شود ،
ممکن است در زمان حفاظت تا دو بار مسدود شدن وضعیت امتیاز در آن زمان درخواست کند .غیبت بازیکن باید حداقل  3ماه باشد  ،پس
از آن بازیکن با امتیاز پایه و ماههای باقیمانده ادامه می دهد.

 .6روش انتقال :رنکینگ جهانی  ITTFبه فدراسیون جهانی تنیس روی میز و رنکینگ جهانی المپیک و واجدین شرایط
 .6.1از  6ژانویه  ، 2021رده بندی جهانی  ITTFدر دو لیست مختلف رنکینگ تقسیم می شود:
 .6.1.1رنکینگ جهانی تنیس روی میز :برای گزینش (به جز بازی های المپیک  )2020و حضور در همه موارد مجاز استفاده می
شود .نتیجه ی آن در ژوئیه  2021به بازیکنان واجد شرایط بازی های المپیک اعالم می شود و برای اهداف مهم در بازی های المپیک
 2020استفاده می شود.
امتیازات رنکینگ بر اساس امتیازات جهانی رتبه بندی جهانی  ITTFو رتبه بندی جهانی تنیس روی میز به تدریج کاهش یافته است:
 .6.1.2رنکینگ واجدین شرایط المپیک :فقط برای گزینش بازیکنان در بازی های المپیک  2020با استفاده از آخرین ( 15سپتامبر
 )2020آیین نامه جهانی رنکینگ  ITTE 2020در  https:// rankings@ittf.comمحاسبه شده است .فقط برای تک نفره های
بزرگساالن  ،دونفره و تیم های مختلط.
تخصیص امتیاز برای رویدادهای جدید جهانی فدراسیون تنیس روی میز به شرح زیر است:
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 .7تماس و تنظیم
 .7.1رنکینگ جهانی تنیس روی میز  ITTFو تمام برنامه های کاربردی آن توسط جدیدترین نسخه از آیین نامه جهانی رنکینگ تنیس
روی میز  ITTEتنظیم می شود.
 .7.2رسانه اصلی تماس برای هرگونه رنکینگ باید آدرس پست الکترونیکی rankings@ittf.com :باشد.
 .7.3در صورت بروز اختالفات  ،مواردی که خارج از مقررات یا هرگونه تفسیر الزم باشد  ،بخشهای زیر نظارت می کنند:
مدیر رنکینگ جهانی :ITTE

Javier Angulo Luceron

گروه رنکینگ جهانی :ITTE
•

رئیس :ITTE

•

مدیر رقابت (موقت):

•

کمیساریای فنی:

•

دفتر مدیر عامل  -مدیر پروژه ها:

Thomas Weikert
Gaor Felegyi
Graeme Ireland
Iulia Necual

•

مدیر رنکینگ جهانی:

•

نماینده کمیسیون ورزشکاران:

Jean-Michel saive

•

نماینده کمیسیون ورزشکاران:

El-sayed Lashin

Javier Angulo Luceron
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