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 ی اصول اساس. 1

 WTTو   ITTF ی دادهایدر رو راه یافتن ی است که برا یستگ یبر شا یروش مبتن ITTF زیم ی رو سی تن یجهان ی .  رتبه بند1.1        

 شود.  یاستفاده م

  شده است: لیتشک ریز ی ها  ستی از ل ITTF زیم ی رو سیتن یجهان نگیرنک  . 1.2        

 مردانفره تک ن •

 تک نفره زنان  •

 دو نفره مردان تیم  •

 دو نفره زنان   تیم •

 انفرادی دو نفره مردان •

 انفرادی دو نفره زنان •

 تیم دو نفره مختلط •

 انفرادی دو نفره مختلط  •

 شوند.  یمنتشر م یسه شنبه ها به صورت هفتگ ی رتبه بند ی ها  ستی.  ل1.3        

 شود.  یمنتشر م بزرگساالن یه سنگرو ی برا  ی رتبه بند ی ها  ستی.  ل1.4        

نشده   یمجاز ، منقض ی ا دادهیاعطا شده به آنان در رو  ازاتیامت خیشوند که تار یم ی رده بند یدوبل زمان ی ها  میو ت کنانیباز  .1.5       

 باشد.   

  ی بر ا ی د.  در صورت تساوشده انمرتب  ، ینزول ازیاست که بر اساس امت ییزوجها ا ی کنانیاز باز یست ی شامل ل نگی هر رنک .1.6       

                                                                              شوند:     ی مرتب م ریدوبل  بر اساس موارد ز ی و زوجها کنانی، باز ی بند دیمسابقات  وس ی ورود کنانیباز ستی حضور، به منظور انتخاب ل

 . در نظر بگیرید ازیامت ن یشتریرا با ب جهینت  ای نکی، بازهستند  ی مساو هنوز اگر 

   را به ثبت رسانده است ی کمتر جیکه تعداد نتا یزوج ای کنیباز

   ازاتیامت نی زوج با تعداد بهتر  ای کنیهستند باز یاگر هچنان مساو •

 .کسب نموده اند ( WTT Grand Smash جهانی)  را در مسابقات جهینت نیبهترزوجی که   ای کنی،باز دنباش یاگر باز هم مساو •

   محاسبه میشود.را کسب نموده رتبه هفته قبل  نیبهترکه  زوجی  ای کنی، باز دنباش یاگر باز هم مساو •

 .   زوج ای کنیباز نی، جوانتر باشند ی اگر هنوز مساو  •

 د. نشو یم  ی طبقه بند ی توسط نرم افزار محاسبه رتبه بند ی، به طور تصادف باشداگر هنوز گره خورده  •

 شود. یاعطا م رنکینگ ازیشده امت اییدت دادیدر هر رو  .1.7         

 گری،د ءشود.  پس از انقضا یم ی منقض اعطا شده استکه  ی در همان هفته ا گریسال اعتبار دارد و سال د 1اعطا شده  متیازا  .1.8         

 . ستندی ن زوج ا ی کنیباز پرونده رنکینگثبت در  طیواجد شرا

شده  لیتشک ریز تیبا محدود ازیتعداد امت ن یشتریبا ب ی معتبر او جهینت 8 ازاتی از مجموع امت زوج  ای کنیباز کی رنکینگ .1.9         

 است:

 د.آی یحساب مبه هستند ،   هاتیمل  ی برا ی ورود تیمحدود ی که دارا ییدادهایاز رو ی رتبه بند ی برا جه ینت کی رحداکث   .1.9.1             

 شرح داده شده است. 6.1.1 بنددر  2020دسامبر  ITTF یجهان ی از رتبه بند تغییرو فرمول ی رنکینگ  هیاول ازاتیمتا  .1.10        
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 رویدادها. 2

 WTT Grand Smashشوند:   یم تایید ITTE ز یم ی رو سیتن یجهان ی به طور خودکار در رده بند ری ز ی دادهایرو. 2.1

Olympic Games ITTE World Tennis Table Championships WTT Cup Finals ITTE World WTT 

Champions WTT Star Contender قاره  ی ( جامهاکای، پان  آمر هیانوسی، اروپا ، اق ای، آس قایقاره )آفر یمسابقات قهرمان

،   ییایآس ی هایباز،  ییقایآفر ی های)باز یچند ورزش ی هایباز WTT Contender( کای، پان آمر هیانوسی، اروپا ، اق ای، آس قای)آفر

مسابقات   WTT Feeder ITTEمشترک المنافع(  ی ها  ی آرام ، باز انوسیاق ی های، باز ییکایپان آمر ی های، باز ییاروپا ی هایباز

 WTT Future Stars Cup WTT Youth Star Contender (U19) WTT Youth Contender (  U19)جوانان جهان 

(U19)   . 

 مجاز شوند:  ری ز طیتوانند تحت شرا یاند م گنجانده نشده 2.1که در بند  یلللما نیب ی دادهایرو. 2.2       

آغاز   دادیقبل از اول دسامبر سال قبل از وقوع رو https:// rankings@ittf.comدر  یروش با ارسال فرم رسم نی.  ا 2.2.1            

 شود. لیتکم دادیسال هنگام وقوع رو هی قبل از اول ژانو  دی شود.  روش با یم

 شود. یبرگزار م ITTF ی در کتابچه راهنما زی م  ی رو سیتن نیطبق قوان  دادیرو نی .  ا2.2.2           

 شود. یهم در مسابقات مردان و هم زنان برگزار م دادیرو نی .  ا2.2.3           

 ها حضور دارند.  تیاز مسابقات و جنس کیکشور در هر  5حداقل   2.2.4            

 .  ی منطقه ا ی دادهایرو ی ها برا تیشود ، به جز مل یمحدود نم کنانیدسته از باز چیبه هشرکت کنندگان .  2.2.5           

 شود.  یانجام م یمل  ی ها فدراسیون  قیاز طر ثبت نام.  2.2.6            

 . ستین WTT ای ITTF دادیرو چیمشابه ه تاًیاهم دادیرو نی .  ا2.2.7            

 د.باش یم حذفیبصورت جدول  ییهشتم نها کیحداقل از مرحله  ی باز ستمی.  س2.2.8            

 شوند.   یم تیریمد ITTFبا استفاده از نرم افزار  جیها و نتا ثبت نام.   2.2.9           

 یپرداخت م یبانک میقبا انتقال مست  کایدالر آمر 5000،  وند مسابقهداده شده پس از شروع ر ی .  طبق دستورالعمل ها2.2.10         

در صورت   WTT دادیسرپرست رو ای ITTF ترقاب  ریمد کیو کمک  جیها و نتا ثبت نام  ITTFاستفاده از نرم افزار  برای  مجوز نیاشود. 

 دهد.  یپوشش مرقابتها را لزوم 

   رد گردد.   ITTFنگیگروه رنک ای  ITTFیی اجرا تهیتواند توسط کم یدرخواست ها م نی، ا یقبل طیصرف نظر از شرا. 2.2.11        

در  تواند   یم ریز طی، تحت شرا ه باشندنشد درخواست  2.2مندرج در بند  طیلحاظ نشده و تحت شرا 2.1که در بند  ی داد ی. هر رو2.3    

 شود:   گنجاده  ITTF میتقو

   هیاراِ داد یشروع رو  خیماه قبل از تار 3حداقل از  rankings@ittf.com ://https در یفرم رسم قی،از طردرخواست . 2.3.1       

 .شود

 شود. یانجام م یمل  ی هافدراسیون ق یاز طر ثبت نام.  2.3.2       
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 ازاتی. امت3

 مشخص شامل:  زوج ای کنی باز کی ی برا دادیاعطا شده در هر رو ازاتی.  امت3.1    

 شود. یکسب م یانتخاب یقرعه کش ای یاصل یدر قرعه کش  در نظر گرفته شدهدور  نیا ی برای اتزای.  امت 3.1.1         

( را به QUAL)   یانتخاب  یاضاف  ی ازهایشود ، امت  یآغاز م  یکه از قرعه کش  یاصل  یبه قرعه کش  کنیباز  دنیدر صورت رس   .3.1.2         

    .میآور یدست م

 بعدی، در دور  زنده شوند با ی دارند و سپس در دور بعد  یمتوال استراحتچند   ای کی یاصل یکش قرعه  که درزوجهایی  ای  کنان یبه باز  .3.2

   د.کنن یکسب م ازیاول را داشتند ، امت  باختکه 

 و مسابقه: دادیهر نوع رو ی اعطا شده برا ازاتیتعداد امت. 3.3 
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 و مجازات ها رویدادها،  ثبت نام. 4

 WTT Grand Smash WTTو خودکار است:  ی اجبار ریدر موارد ز طیواجد شرا ی و جفتها کنانیباز ی برا مسابقاتشرکت در .  4.1    

Champions 

جفت  جینتا ایکن  یباز نیدر بهتر شهی و هم ازیامت کسبسال ،  کیشده ، با اعتبار  برگزار  دادیرو کیدر  زوج ای  کنیباز جریمه ی . 4.2    

 لغو شود.  4.7 بندذکر شده در  طیطبق شرا نکهی، مگر ا شده استمشخص  1.9 بندشده را در 

 WTT دادیناظر رو ای ITTFرقابت   ریشود و براساس گزارش ثبت شده توسط مد یم  شنهادیپ یجهان رنکینگ ریتوسط مد  جریمه  . 4.3    

 دییتارنکینگ  یمربوط به آنها ، توسط گروه جهان ای/   کنانیارائه شده توسط باز ای یاضاف یپزشکگزارشات  یابیارزو  ی ابی، ارز تیدر سا

 . میکنندمقررات اتخاذ  ریدر مورد تفس می، تصم ی استفاده از اصول انصاف و برابردر صورت لزوم ، با  یمل ی شود. انجمن ها یم

 شوند: یبه نوع رقابت اعمال م بسته ریز ی ها  ستیدر ل جرایم  . 4.4    

        4.4.1  .Singlesانفرادی ی رتبه بند ستی: ل 

        4.4.2 . Singles Double / Mixed Doubleاز  کیهر  ی برا ی انفراد ست ی و ل و دو نفره مخلتلطرتبه بندی دونفره  ستی: ل

 شوند.    یمجازات مسئول شناخته م  لیکه به دل یکنانیباز

یان ، ب 4.1 در بندکه کنسل کردن حضور در مسابقه بعد از پایان مهلت انصراف در رویدادهای رسمی شامل ورودی های اتوماتیک  .4.5   

   :شده

 .  ینگی تعلق نمیگیردهیچ امتیاز رنک.  4.5.1        

 . ردیگیتعلق نم ی ا زهیجا چیه  . 4.5.2        

 : ی برا  4.2 بنداز  جریمه.  4.5.3         

 .  WTT Grand Smash .WTT Champions.  مسابقات 4.5.3.1              

خواهد شد ، اما انصراف سوم و بعد از آن ن جریمهساله  کیانصراف اول در هر دوره  2،  گرید ی دادهایهمه رو ی برا . 4.5.3.2             

 خواهد شد.  جریمه

 است:  یمعن نیشده به ا جریمهمسابقه در موارد  کیاز  گیری  کنارهحاضر نشدن در سر میز و   .4.6   

 .ردیگ ی من تعلقکه در آن حادثه رخ داده است ،  یاز دست دادن در دور قبل لیکه به دل   متعلق ازی.  امت4.6.1          

 شود. یمن، اهدا برای باخت در دور قبل از جایی که اتفاق افتاده نقدی  زهی . جا4.6.2          

 شود: یم یچشم پوش 4.6و  4.5 بندهای  جریمه ی   از ریز لیدال ا توجه به ب  .4.7   

 .  در صورت انصراف پس از مهلت مقرر:4.7.1         

پس از حادثه   زوج ای کنیکند.  باز یم هیتوج انصراف او رادهد که  یارائه م یرسم یپزشک گزارش زوج ای کنی .  باز4.7.1.1                

رنکینگ به   ازاتیامت ای زهیجاو کند  یرا لغو م جریمه فقط دالیل   نی. احضور داشته باشند یدبا شتریب ای WTT ای ITTF دادیرو 8در 

 .ایشان تعلق نمیگیرد

 انصراف و کناره گیری از مسابقه: بازیکن یا زوج گزارش پزشکی رسمی را ارائه می دهند که  کناره گیری انصراف یا در صورت . 4.7.2        

 :شدهرا توجیه می کند.  گزارش ارائه 

 . پزشک مربوطه تایید شود ی امضا ا بباید : در همان روز ، مسابقه حضور داردپزشک در محل  کی.  اگر 4.7.2.1              

 .برسد طیپزشک واجد شرا ی امضا ید بهساعت بعد از حادثه ، با 48: در در مسابقهصورت عدم حضور پزشک در . 4.7.2.2              
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 ( رنکینگحفظ حفظ امتیاز ) . 5

  ی، نگهدار   در مسابقات کسب کرده اند که  رنکینگی    ازاتیاز امت  یمدت محدود   ی است که برا   کنانیحق باز  رنکینگحفاظت از  .  5.1    

 در موارد مجاز استفاده شود. شرکت در مسابقات ی برا دیکنند که با

 مربوط اعمال شود. ی رتبه بند  ی ها ستیط بر اساس لتلدر مسابقات تک نفره ، دو نفره و دو نفره مخ  دیبا رنکینگ کسب  . 5.2    

شود ، از   زیم   ی رو  سیدر مسابقات تن  ی و  باشد که مانع از حضور  ی گرید  طیتحت هر شرا  ای، باردار    ماری ، ب  دهید  بیآس  کنیاگر باز   .5.3    

را وی    ی رتبه بند  حفظدرخواست    کنیباز  یتوسط انجمن مل  استمجاز ، ممکن    هریو غ   مسابقات برگزار شده  ایها    گیجمله مسابقات ، ل 

  داشته باشند. ماه 18تا  6 نیب یمدت زمان ی برا

در آن شرکت کرده است ، با پر کردن و ارسال فرم   کنیکه باز  ید شده ای ایت  دادیرو  نیماه پس از آخر  6  یط  دیبا  رنکینگحفظ     . 5.4    

 درخواست شود.   rankings@ittf.comبه آدرس 

اعمال رنکینگ سابق با استفاده از  در رقابتها حضور داشتهکه  یدوره زمان ای دادهایتعداد رو یعنی،  رنکینگمدت زمان محافظت از  . 5.5    

 شود:  یم نییتع کنیمان عدم حضور بازبا توجه به مدت ز.شود یم

رقابت  بتیبعد از غ کنیمجاز شده که در آن باز  دادیرو نیشروع اول خیماه پس از تار  6حداکثر  ای دادیرو  3ماه:  12تا  6 ن ی.  ب5.5.1         

  میکند.

  یمسابقه م   بت یبعد از غ  کنیشده که باز  اییدت  دادیرو  نیشروع اول   خ یماه پس از تار  9حداکثر   ای  دادیرو 5ماه:    18تا    12  نی.  ب5.5.2         

  .دهد

مجدداً مصدوم شود ،   رنکینگمحافظت شده در    ت یوضع  کیبه مسابقات بازگردد و با داشتن    بتیکه پس از غ  یکنیدر مورد باز    .5.6    

باشد ، پس   هما  3حداقل    دیبا  کنیباز  بتی.  غکندآن زمان درخواست    امتیاز در  تیممکن است در زمان حفاظت تا دو بار مسدود شدن وضع

 .   دهد یادامه م ماندهیباقی  و ماهها پایه امتیازبا  کنیاز آن باز

 

 

 واجدین شرایطو  کی المپ یجهان رنکینگو  جهانی تنیس روی میز فدراسیون به  ITTF یجهان رنکینگانتقال:  روش. 6

 شود: یم م یتقس رنکینگمختلف  ستیل در دو ITTF یجهان ی ، رده بند 2021 ه یژانو 6.  از 6.1   

 یاستفاده مدر همه موارد مجاز  حضور( و 2020 کیمپ ال ی ها ی )به جز باز گزینش ی : برازیم ی رو سیتن یجهان رنکینگ . 6.1.1       

  کیالمپ یها ی ازدر ب مهماهداف  ی شود و برا یم  عالما کیالمپ ی ها ی باز طیواجد شرا کنانیباز هب 2021 هیآن در ژوئ نتیجه ی شود.  

 شود.   ی استفاده م 2020

 است:  افتهیکاهش  جیبه تدر زیم ی رو سی تن یجهان ی بند بهو رت ITTF یجهان ی رتبه بند یجهان ازاتیبر اساس امت  رنکینگ ازاتیامت 

سپتامبر   15)  نیاز آخربا استفاده  2020 کیالمپ ی ها ی در باز کنانیبازگزینش  ی : فقط براکیالمپ .  رنکینگ واجدین شرایط6.1.2      

  ی تک نفره ها ی فقط برا . محاسبه شده است https:// rankings@ittf.comدر  ITTE 2020رنکینگ  ینامه جهان نیی( آ2020

 مختلط.   ی ها میو ت ونفره، د نبزرگساال

 است:  ریبه شرح ز جهانی فدراسیون تنیس روی میز  دیجد ی دادهایرو ی برا  ازیامت صی تخص
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 می . تماس و تنظ7

 س یتن   رنکینگ  ینامه جهان  نیینسخه از آ  نیدتریآن توسط جد  ی کاربرد   ی و تمام برنامه ها  ITTF  زیم  یرو  سیتن  یجهان  رنکینگ.   7.1    

 شود.  یم میتنظ ITTE زیم ی رو

 .دباش rankings@ittf.com : یکیت الکترونآدرس پس  دیبا رنکینگهرگونه  ی تماس برا یرسانه اصل  . 7.2    

 کنند:  ینظارت م ریز ی الزم باشد ، بخشها ریهرگونه تفس ایکه خارج از مقررات  ی در صورت بروز اختالفات ، موارد  . 7.3    

        ITTE  :Javier Angulo Luceron یجهان  رنکینگ ریمد

 :  ITTE یجهان رنکینگگروه 

                            ITTE : Thomas Weikert سیرئ •

                          Gaor Felegyiرقابت )موقت(:  ریمد •

                         Graeme Ireland:  یفن ی ا یساریکم •

           Iulia Necualپروژه ها:  ریمد  -عامل  ریدفتر مد •

        Javier Angulo Luceron: یجهان رنکینگ ریمد •

  Jean-Michel saive    ورزشکاران: ونیس یکم ندهینما •

   El-sayed Lashin        ورزشکاران: ونیس یکم ندهینما •


