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رقابت  یدگذاریو س یالملل نیکشورها در مسابقات ب هیکه کل یجهان ونیفدراس نگیرنک ستمیطبق س مقدمه :

 نیاز قوان یخالصه ا زین رانیا یاسالم یجمهور زیم یرو سیتن ونیکنند ، فدراس یم تیمختلف از آن تبع یها

جوانان ، بزرگساالن  یدر رده سن نگیرنک نی. ا دینما یاجرا مبومی سازی و را در مسابقات کشور  یجهان ونیفدراس

    شده است . یارزش گذار این آئین نامه یازدهیجوانان طبق امتنوو 

 

رده بندی بازیکنان کشور و سیدگذاری مسابقات که می تواند با آشنایی بیش از پیش بازیکنان  هدف : ماده یک :

مسابقات بین المللی گردد و همچنین برای ورزشکاران  شاهد تاثیر گذاری بیشتر در، تیم های ملی به این سیستم 

              در مناطق مختلف نیز ایجاد انگیزه نماید .
 

  :تعاریف  : دوماده 
رنکینگ ملی با روش مبتنی بر شایستگی بازیکنان ، برای تعیین سرگروه در مسابقات و همچنین برای :  2 – 1

و یا میادین بین المللی داخلی و خارجی ون انتخابی تیم های ملی انتخاب بازیکنان در رقابت های خاص همچ

 استفاده می شود . 

 روز پس از برگزاری مسابقات در هر رده سنی منتشر می شود .  4رنکینگ ملی :  2 – 2

یا کسب برد در  مقام ازی، با کسب امت یرانیا یحضور در تورها نیدر صورت اول نگیبدون رنک کنیهر باز:  2 – 3

 .  شود یم یمل نگیوارد رنکمسابقات تیمی پیش بینی شده در این آئین نامه 

 یکدوره مسابقاتی منتهی به انتخابی تیم ملی برای هر رده سنی دوره زمانی رنکینگ ملی برای هر بازیکن:  2 – 4

  می باشد .
 

  :مسابقات دارای رنکینگ  : سهماده 
نوجوانان و مسابقات تیمی پیش بینی شده به رقابت های تورایرانی دی در دو بخش تیمی و انفرارنکینگ ملی ایران 

  که این مسابقات عبارتند از :تعلق می گیرد  1400طبق تقویم مسابقات سال ، جوانان و بزرگساالن 

  ) مناطق و مرحله نهایی ( تورایرانی قهرمانی بزرگساالن:  3 – 1

 مرحله نهایی ( ) مناطق وجوانان قهرمانی تورایرانی :  3 – 2

 ) مناطق و مرحله نهایی (  تورایرانی قهرمانی نوجوانان:  3 – 3

 لیگ برتر بزرگساالن ) مرحله مقدماتی یا گروهی و پلی اف ( :  3 – 4

 لیگ دسته یک بزرگساالن ) مرحله مقدماتی یا گروهی و پلی اف ( : 3 – 5

 یا گروهی و پلی اف (لیگ برتر جوانان و نوجوانان ) مرحله مقدماتی  : 3 – 6

 استعدادهای برتر نوجوانان ) مرحله گروهی و حذفی تیمی و انفرادی (:  3 – 7
 

  :رنکینگ مسابقات دارای امتیازات  : چهارماده 
  . می یابد، به آن ها اختصاص  مسابقات مختلفورزشکاران در  عملکردبر اساس  یمل نگیرنک ازاتیامت:  4 – 1

 باشد . ی)بزرگساالن ، جوانان و نوجوانان( مجزا م یهر رده سن یبرا یمل نگیرنک ازاتیامت : 4 – 2

 محاسبه می شود .  1400رده های مختلف سنی بر اساس تقویم مسابقات سال  یمل نگیرنک : 4 – 3

  همین آئین نامه محاسبه می گردد .  7امتیازات تیمی و انفرادی بر اساس جداول ماده  : 4 – 4
 (1 ) 
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 رده سنی بازیکنان اختصاص داده می شود .امتیازات بر اساس  : 4 – 5

صعود  ی که از گروه خودکنانیشود ، بجزء باز یداده م ازیامتبر اساس رتبه  کنیبه باز یدر مسابقات گروه : 4 – 6

 .  کرده اند

در  کنانیقبل بازماه  نگی، رنک یدگذاریاست ، به منظور س کسانیشان  نگیرنک کنیچند باز ای 2 یوقت : 4 – 7

 برود . نیاز ب یتساو که یشود تا وقت ینظر گرفته م

بعنوان امتیاز پایه سال آینده در نظر گرفته  1400در پایان سال ، امتیازات کسب شده بازیکنان در سال  : 4 – 8

 می شود . 

و  یزم اطالع رسانال راتییتغ،  ندهیآ یدر ماه ها ملی نگیرنک ستمیدر س یاحتمال راتییتغ درصورت : 4 – 9

 .  گردد یاعمال م
 

 کنسلی بعد از پایان مهلت ثبت نام :  : 4 – 10

و در محل مسابقات حاضر نشود امتیازی به او بازیکنی که پس از قرعه کشی مسابقات انصراف دهد  : 4 – 10 – 1

 )) مهم ((. تعلق نمی گیرد 
 

  :رنکینگ تیمی  : پنجماده 
بازیکن برتر هر استان  3پس از انتشار رنکینگ انفرادی رده های مختلف سنی ، بر اساس جمع امتیازات  : 5 – 1

 رده بندی تیمی استان ها مشخص و منتشر می شود . 

این استان ها برای  انفرادی یا چند استان برابر بود امتیاز نفر چهارم رنکینگ 2چنانچه امتیازات تیمی  تبصره :

 نهایی لحاظ می شود .   اعالم رده بندی

 به امتیازات بازیکنان اضافه می شود .    7امتیازات رنکینگ مسابقات تیمی ماده  : 5 – 2
 

  درخواست خروج از رنکینگ ملی : : ششماده 
 استان ئتیه هیدییدرخواست خود را به همراه تأ ستیبا یرا دارد ، م یمل نگیبه خروج از رنک لیکه تما یکنیباز

 . دیارسال نما زیم یرو سیتن ونیه فدراسب خود را
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 1400جداول امتیازات رنکینگ ملی ایران ـ سال  : هفتماده 

  نهایی تورهای ایرانی :مرحله جدول امتیازات مسابقات مناطق و :  7 – 1
 

 ـ مرحله نهایی جواناننوتورایرانی جوانان و  ـ مرحله نهایی تورایرانی بزرگساالن

 امتیاز رتبه امتیاز هرتب

 1050 قهرمان مسابقات 1100  قهرمان مسابقات

 910 نایب قهرمان 960 نایب قهرمان

 810 سوم مشترک 850 سوم مشترک

 720 رتبه پنجم 760 رتبه پنجم

 670 رتبه ششم 710 رتبه ششم

 620 رتبه هفتم 660 رتبه هفتم

 570 رتبه هشتم 610 رتبه هشتم

 500  12الی  9رتبه های  540  12الی  9رتبه های 

 430 16الی  13رتبه های  470 16الی  13رتبه های 

 360  32 – 17رتبه های   400  32 – 17رتبه های  

 310 حذفی مقدماتی 350 حذفی مقدماتی

 240 نفر سوم گروه 280 نفر سوم گروه

 90 نفر چهارم گروه 130 نفر چهارم گروه

 40 در مسابقات شرکت 60 شرکت در مسابقات

 ـ مناطق جواناننوتورایرانی جوانان و  ـ مناطق تورایرانی بزرگساالن

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 امتیاز در مرحله نهایی چهار بازیکن برتر  امتیاز در مرحله نهایی چهار بازیکن برتر 

 60  8 – 5رتبه های  85  8 – 5رتبه های 

 45 16 – 9رتبه های  65 16 – 9رتبه های 

 25 نفر سوم گروه 35 نفر سوم گروه

 15 نفر چهارم گروه 20 نفر چهارم گروه

 5 شرکت در مسابقات 10 شرکت در مسابقات

 

امتیاز شرکت به بازیکنانی تعلق می گیرد که در محل مسابقات حاضر شده و بنا به دالیلی نمی توانند در :  7 – 2

 مسابقات شرکت نمایند . 

د امتیاز نشرکت نکنتورایرانی به هر دلیلی در مرحله نهایی مسابقات ، چه نفرات اول تا چهارم مناطق چنان:  7 – 3

 به او تعلق می گیرد .   8الی  5رتبه های 
 
 

    (3 ) 
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 :تیمی جدول امتیازات مسابقات :  7 – 4
 

 

 طبق جدول باال به بازیکن تعلق می گیرد . انفرادی امتیازات در مسابقات تیمی بابت هر برد :  7 – 5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    (4 ) 

 جواناننوجوانان و   بزرگساالن 

هر  امتیاز عنوان

 برد

هر  امتیاز عنوان

 برد

 100 مقدماتی و گروهی –لیگ برتر  80 مقدماتی و گروهی –لیگ برتر 

 130 حذفی یا پلی اف –لیگ برتر  40 مقدماتی و گروهی –لیگ دسته یک

 40 گروهی تیمی –استعدادهای برتر  50 حذفی یا پلی اف –لیگ دسته یک 

 80 تیم برتر 16 –استعدادهای برتر   

 50 تیمیبه بعد  17 –استعدادهای برتر   

 315 قهرمان انفرادی –استعدادهای برتر   

 275 نایب قهرمان انفرادی –استعدادهای برتر   

 245 سوم مشترک انفرادی –استعدادهای برتر   

 215 پنجم مشترک انفرادی –استعدادهای برتر   

 150 نهم مشترک انفرادی –استعدادهای برتر   

 110 انفرادیهفدهم مشترک  –استعدادهای برتر   

 75 مشترک انفرادی 33 –استعدادهای برتر   

 35 مشترک انفرادی 65 –استعدادهای برتر   

 20 نفر سوم گروه  

 15 نفر چهارم گروه  

 5 شرکت در مسابقات  


