سيستم امتيازدهي مسابقات رنكينگ كشوري بدمينتون )بزرگساﻻن(
به روزرساني :خردادماه١٤٠٠

 .١تعاريف و ساختار
 .١.١رتبهبندي رنكينگ مسابقات كشوري براساس قدرت بازيكنان صورت ميگيرد.
 .١.2در مسابقات رنكينگ كشوري بازيكنان براساس هر بُرد در جدول مسابقات ،امتياز ميگيرند.
 .١.3بازيكناني كه بازنشسته ميشوند و يا به سن  3٥سال ميرسند از رتبهبندي رنكينگ كشوري كنار گذاشته
ميشوند.
 .١.4اگر بازيكني براي يك سال به هر دليلي )محروميت،مصدوميت و (...در مسابقات رنكينگ كشوري شركت نكند
از رتبهبندي رنكينگ حذف ميشود.
 .١.٥مسابقات سطح باﻻتر ،از امتيازات بيشتري برخوردار هستند.
 .١.6بازيكنان طبق رتبهبندي رنكينگ كشوري ،در مسابقات سيدبندي ميشوند.
 .١.7مسابقات رنكينگ كشوري بانوان شامل دو رويداد؛ يكنفره بانوان و دونفره بانوان ،و مسابقات رنكينگ كشوري
آقايان شامل دو رويداد؛ يكنفره آقايان و دونفره آقايان ميشوند.
 .١.8حداقل تعداد شركتكنندگان در هر رويداد در مسابقات رنكينگ كشوري  8شركتكننده ميباشد) .اگر تعداد
شركتكنندگان از اين تعداد كمتر باشد ،آن رويداد داراي امتياز رنكينگ نخواهد بود(
 .١.9براي اينكه رويدادي امتياز رنكينگ كشوري را داشته باشد بايد حداقل يك شركت كننده خارج از استان
ميزبان در آن رويداد حضور داشته باشد.
 .١.١0با توجه به عدم برگزاري مسابقات در سال  ،١399امتيازات قبلي رنكينگ بازيكنان در سال  ١400محاسبه
نميگردد و مﻼك محاسبه امتيازات رنكينگ از اولين مسابقه سال  ١400ميباشد.
 .١.١١از نتايج آخرين رنكينگ قبل از سال  ،١400فقط براي سيدبندي ،تهيه ليست جداول اصلي و مقدماتي و
ذخيرهها استفاده ميگردد.
 .2مسابقات داراي امتياز رنكينگ
 .2.١تمامي مسابقاتي كه زير نظر فدراسيون بدمينتون در هر سطح )سطح يك ،سطح دو ،سطح سه( كه برگزار
ميگردد ،داراي امتياز رنكينگ ميباشد .تقويم اين مسابقات در سايت فدراسيون بدمينتون براي دسترس عموم
قرار دارد.
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 .3انتشار جدول رنكينگ
 .3.١جدول رتبهبندي رنكينگ كشوري در يكي از روزهاي اول تا پنجم هر ماه )طبق تقويم شمسي( توسط
فدراسيون بدمينتون بر روي وبسايت فدراسيون به آدرس  iranbadminton.orgمنتشر خواهد گرديد.
 .٤سيستم امتيازدهي
 .4.١اگر بازيكني در دور اول  Byeداشته باشد و در دور دوم مسابقه خود را ببازد آن بازيكن امتياز شركت در دور
اول را دريافت ميكند.
 .4.2اگر بازيكني در دور اول  Byeداشته باشد و در دور دوم برنده شود و در دور سوم مسابقه خود را ببازد ،آن
بازيكن امتياز بازنده ها در دور سوم را دريافت ميكند.
 .4.3اگر بازيكني در دور اول بدليل حاضر نشدن حريف به دور دوم صعود كند و در دور دوم مسابقه خود را ببازد،
آن بازيكن امتياز بازنده ها در دور دوم را دريافت ميكند.
 .4.4اگر بازيكني در دور اول  Byeداشته باشد و در دور دوم به دليل حاضر نشدن حريف برنده شود و در دور سوم
مسابقه خود را ببازد ،آن بازيكن امتياز بازنده ها در دور سوم را دريافت ميكند.
 .4.٥اگر بازيكني در مقابل هم تيمي خود در مسابقه شركت نكند و يا بازي را واگذار كند ،به آن بازيكن هيچ
امتيازي تعلق نميگيرد.
 .4.6اگر بازيكني در مسابقه اي شركت نكند و يا بازي را واگذار كند در هيچ مسابقة ديگري در همان مسابقات
رنكينگ نميتواند شركت كند.
 .4.7در مسابقاتي كه بصورت گروهي برگزار ميگردد ،بازيكنان طبق جايگاهشان در جدول پاياني گروه امتياز
دريافت ميكنند كه اين امتياز معادل با جايگاه آن بازيكنان در جداول حذفي ميباشد.
بطورمثال :بازيكني كه در مسابقاتي كه در هشت گروه چهارتايي برگزار ميگردد در مكان چهارم گروه قرار

ميگيرد ،امتياز بازنده ها در قسمت  33-64را دريافت ميكند.
 اگر مسابقات در هشت گروه چهارتايي برگزار گردد:





بازيكني كه در مكان اول گروه خود قرار ميگيرد و به مرحلة حذفي صعود ميكند ،امتياز مقام اول تا
هشتم را دريافت ميكند.
بازيكني كه در مكان دوم گروه خود قرار ميگيرد ،امتياز بازندهها در قسمت  9-١6را دريافت ميكند.
بازيكني كه در مكان سوم گروه خود قرار ميگيرد ،امتياز بازندهها در قسمت  ١7-32را دريافت ميكند.
بازيكني كه در مكان چهارم گروه خود قرار ميگيرد ،امتياز بازندهها در قسمت  33-64را دريافت ميكند.
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 .5رتبه بندي رنكينگ
 .٥.١اگر بازيكني در سه مسابقه داراي امتياز رنكينگ يا كمتر در  ١2ماه گذشته شركت نمايد امتياز رنكينگ آن
بازيكن از جمع كردن امتيازاتي كه در همة مسابقات كسب كرده است بدست ميآيد.
 .٥.2اگر بازيكني در چهار مسابقه داراي امتياز رنكينگ يا بيشتر در  ١2ماه گذشته شركت نمايد امتياز رنكينگ آن
بازيكن از مجموع فقط سه مسابقهاي كه بيشترين امتياز را كسب كرده است بدست ميآيد.
 .6جدول امتيازات
 .6.١جايگاه بازيكنان در جدول رتبهبندي رنكينگ بر اساس امتيازاتي كه كسب ميكنند مشخص ميگردد .بازيكني
كه بيشترين امتيازات را در مجموع كسب كند در رتبه يك جدول قرار خواهد گرفت.
 .6.2اگر چند بازيكن داراي امتياز برابر باشند ،بازيكني كه در تعداد بيشتري از مسابقاتي كه داراي امتياز رنكينگ
است شركت كرده باشد در رتبهي باﻻتر قرار ميگيرد.
 .6.3اگر چند بازيكن داراي امتياز برابر بوده و در تعداد برابر در مسابقاتي كه داراي امتياز رنكينگ است شركت
كرده باشند ،آن بازيكنان در رتبة يكسان قرار ميگيرند.
 .6.4جدول ذيل ،امتيازات اعطا شده در مسابقات مختلف داراي امتياز رنكينگ را نشان ميدهد.

رتبه
مسابقات
رنكينگ سطح يك
)(National Challenge

رنكينگ سطح دو
)(National Series

رنكينگ سطح سه
)(Future Series

١
)قهرمان(

2
)نايب قهرمان(

3-4
)مشتركسوم(

٥-8
) ١/4نهايي(

9-١6
) ١/8نهايي(

١7-32
) ١/١6نهايي(

33-64

6٥-١28

4000

3400

2800

2200

١٥20

920

360

١70

2٥00

2١30

١7٥0

١370

920

٥٥0

2١0

١00

١700

١420

١١70

920

600

3٥0

١30

60
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