شرایط برگزاری مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون
به روزرسانی :تیرماه 1401

 .1مقدمه
 .1.1به منظور توسعه ورزش بدمینتون در بُعد قهرمانی و همگانی در سراسر کشور و همچنین وجود تعدد مسابقات
برای آمادهسازی قهرمانان و شرکت حداکثری بازیکنان سراسر کشور ،فدراسیون بدمینتون مسابقات رنکینگ
کشوری را در سه سطح (که هر سه سطح دارای امتیاز برای رتبهبندی رنکینگ میباشند) ،به شرح زیر برگزار
مینماید.
❖ رنکینگ سطح یک )(GRADE 1

شامل یک مسابقه رنکینگ برترینها
❖ رنکینگ سطح دو )(GRADE 2
شامل دو مسابقه رنکینگ سراسری )(National Series
❖ رنکینگ سطح سه )(GRADE 3
شامل حداقل  10مسابقه رنکینگ )(Future Series

)(National Challenge

 .1.2مسابقات رنکینگ کشوری بانوان شامل دو رویداد؛ یکنفره بانوان و دونفره بانوان ،و مسابقات رنکینگ کشوری
آقایان شامل دو رویداد؛ یکنفره آقایان و دونفره آقایان میشوند.
 .2رنکینگ سطح یک
 .2.1شرایط عمومی و نحوه برگزاری
 .1.1.1این مسابقات مستقیما توسط فدراسیون بدمینتون برگزار میگردد.
 .1.1.2این مسابقات در سالنی برگزار میگردد که حداقل  3کورت استاندارد یا کفپوش مخصوص بدمینتون
و شرایط نور استاندارد و بهترین امکانات در سطح کشور را داشته باشد( .این شرایط در آییننامه
استاندارد سالنهای برگزاری مسابقات ذکر گردیده است)
 .1.1.3توپ این مسابقات توپ پری میباشد که نوع و برند آن در آییننامه مربوط به آن مسابقه ذکر
میگردد.
 .1.1.4به نفرات برتر این مسابقات ،جوایز نقدی از طرف فدراسیون اهدا میگردد که مبلغ و نحوه
تقسیمبندی آن در آییننامه مربوط به آن مسابقه ذکر میگردد.
 .1.1.5آییننامه مربوط به مسابقه رنکینگ سطح یک ،حداقل  4هفته قبل از شروع این مسابقات در سایت
فدراسیون بدمینتون منتشر میگردد.
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 .2.2جدول
 .2.2.1تعداد نفرات شرکتکننده در این مسابقات 16 ،بازیکن برتر کشور در بخش یکنفره و  8تیم برتر در
بخش دونفره میباشد.
 .2.2.2این مسابقات در دومرحله گروهی و حذفی به شکل جدول زیر برگزار میگردد.

نوع جدول

مرحله اول

مرحله دوم

یکنفره

 4گروه با  4بازیکن

جدول حذفی  8تایی

دو نفره

 2گروه با  4تیم

جدول حذفی  4تایی

 14 .2.2.3بازیکن برتر جدول رتبهبندی رنکینگ کشوری در بخش یکنفره و  7تیم برتر جدول رتبهبندی
رنکینگ کشوری در بخش دونفره ،مستقیماً جواز حضور در این مسابقات را دارند.
 2 .2.2.4بازیکن در بخش یکنفره و  1تیم در بخش دونفره به انتخاب کمیته تیمهای ملی به نفرات فوق
اضافه میگردند.

 .2.2.4.1این نفرات ممکن است بصورت مستقیم توسط کمیته تیمهای ملی انتخاب گردیده و یا از 8
بازیکن در بخش یکنفره و  4تیم در بخش دونفره برای برگزاری مسابقه مقدماتی برای انتخاب این
نفرات دعوت بعمل آید.
 .2.2.5معیار دعوت نفرات و تهیه لیست M&Qبرای آن مسابقات ،آخرین رنکینگ منتشر شده قبل از
انتشار آییننامه این مسابقات میباشد.
 .2.3کادر برگزاری:
 .2.3.1سرداور ،کمک سرداور و سرپرست فنی این مسابقات توسط فدراسیون بدمینتون منصوب میگردند.
 .2.3.2داوران این مسابقات ،از بین داوران برتر درجه یک و باالتر انتخاب میگردند.
 .2.3.3داوران خط این مسابقات ،از بین داوران درجه دو و سه انتخاب میگردند که از داوران تفکیک
میگردند.
 .2.4هزینه برگزاری:
 .2.4.1هزینه اهدای جوایز نقدی و توپ بعهده فدراسیون بدمینتون میباشد.
 .2.4.2هزینه و تهیه اسکان و تغذیه ورزشکاران و کادر برگزاری بعهده میزبان یا فدراسیون بدمینتون
میباشد.
 .2.4.3هزینه کادر برگزاری بعهده فدراسیون بدمینتون میباشد.
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 .2.4.4هزینه ایاب و ذهاب به محل مسابقات بعهده ورزشکاران میباشد.
 .2.5برنامه زمانبندی :با توجه به تعداد زمینهای سالن برگزاری مسابقات ،این مسابقات حداقل در  3روز برگزار
میگردد.
 .2.6این مسابقات بدون ورودیه میباشد.
 .3رنکینگ سطح دو
 .3.1شرایط عمومی و نحوه برگزاری
 .3.1.1این مسابقات توسط فدراسیون بدمینتون در یکی از شهرهای متقاضی میزبانی برگزار میگردد.
 .3.1.2این مسابقات در سالنی برگزار میگردد که حداقل  4زمین مخصوص بدمینتون و شرایط نور
استاندارد داشته باشد( .این شرایط در آییننامه استاندارد سالنهای برگزاری مسابقات ذکر گردیده است)
 .3.1.3توپ این مسابقات توپ پری میباشد که نوع و برند آن در آییننامه مربوط به آن مسابقه ذکر
میگردد.
 .3.1.4آییننامه مربوط به مسابقه رنکینگ سطح دو ،حداقل  4هفته قبل از شروع این مسابقات در سایت
فدراسیون بدمینتون منتشر میگردد.
 .3.2جدول
 .3.2.1حداکثر نفرات شرکتکننده در این مسابقات 88 ،بازیکن در بخش یکنفره و  44تیم در بخش دونفره
میباشد.
 .3.2.2این مسابقات در دو جدول مقدماتی و اصلی بصورت حذفی طبق جدول زیر برگزار میگردد.
نوع جدول

جدول مقدماتی

جدول اصلی

یکنفره

جدول حذفی  64تایی

جدول حذفی  32تایی

دو نفره

جدول حذفی  32تایی

جدول حذفی  16تایی

 .3.2.3در بخش یکنفره 8 ،بازیکن برتر جدول مقدماتی به جدول اصلی راه پیدا میکنند و با  24بازیکن که
بصورت مستقیم در این جدول حضور دارند به رقابت میپردازند.
 .3.2.4در بخش دونفره 4 ،تیم برتر جدول مقدماتی به جدول اصلی راه پیدا میکنند و با  12تیم دونفره که
بصورت مستقیم در این جدول حضور دارند به رقابت میپردازند.
 .3.2.5پس از ثبتنام بازیکنان توسط هیئت مربوطه در این مسابقات ،طبق رتبهبندی رنکینگ ،حضور هر
بازیکن یا تیم دونفره در جدول اصلی ،جدول مقدماتی و یا لیست ذخیره مشخص میگردد.
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 .3.2.5.1بازیکنان یا تیمهای دونفره که جواز حضور در جدول مقدماتی را پیدا نمیکنند ،طبق لیست
 M&Qمنتشر شده توسط فدراسیون برای آن مسابقات در لیست ذخیره قرار میگیرند ،که در
صورت انصراف نفرات از جدولهای اصلی یا مقدماتی ،به ترتیب اولویت مجوز حضور در جدول
مقدماتی را بدست میآورند.
 .3.2.6معیار حضور نفرات در جدولها و لیست ذکر شده و تهیه لیست M&Qبرای آن مسابقات ،آخرین
رنکینگ منتشر شده قبل از انتشار آییننامه این مسابقات میباشد.
 .3.2.7به دلیل عدم برگزاری تمام مسابقات رنکینگ در  12ماه گذشته منتهی به اولین مرحله رنکینگ
سطح دو (رنکینگ سراسری) در سال  ،1401معیار حضور نفرات در جدولها و لیستهای ذکر شده
برای این مسابقه ،نتایج مسابقات رنکینگ برترینها در سال  ، 1401انتخابی تیم ملی جوانان در سال
 1401و نتایج رنکینگها در سال  1398میباشد.
 .3.2.7.1در لیست M&Qو جدول اصلی بخش یکنفره 20 ،بازیکن از نتایج رنکینگ برترینها در
سال  1401و  4بازیکن برتر مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان در سال  1401حضور دارند.
 .3.2.7.2در لیست M&Qو جدول مقدماتی بخش یکنفره  10 ،بازیکن از رنکینگ جوانان زیر 19
سال در سال ( 1398که در رنکینگ برترینها نبودهاند)؛ بازیکنان تیم ملی جوانان در سال 1401؛
و بقیه بازیکنان از نتایج رنکینگ برترین ها و رنکینگ بزرگساالن در سال  ،1398حضور دارند.
 .3.2.7.3در لیست M&Qو جدول اصلی بخش دونفره 12 ،تیم دونفره از نتایج رنکینگ برترین ها و
رنکینگ بزرگساالن در سال  ،1398حضور دارند.
 .3.2.7.4در لیست M&Qو جدول مقدماتی بخش دونفره  32 ،تیم دونفره از رنکینگ بزرگساالن و
رنکینگ جوانان در سال  1398طبق امتیازات کسب شده هر تیم ،حضور دارند.
 .3.2.7.5در بندهای  3.2.7.1الی ،3.2.7.4در صورت وجود اشتراک بازیکن یا تیم دونفره در جداول

رنکینگ جوانان و بزرگساالن  ،معیار انتخاب حضور افراد در جدول جوانان بوده و از جدول
رنکینگ بزرگساالن افراد جدید بعدی جایگزین ایشان میگردد.
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 .3.2.8به دلیل عدم برگزاری تمام مسابقات رنکینگ در  12ماه گذشته منتهی به دومین مرحله رنکینگ
سطح دو (رنکینگ سراسری) در سال  ،1401معیار حضور نفرات در جدولها و لیستهای ذکر شده
برای این مسابقه ،رتبهبندی اولین رنکینگ سراسری سال  1401و رتبهبندی رنکینگ کلی منتشر شده
قبل از انتشار آییننامه این مسابقه میباشد.

 .3.2.8.1در لیست M&Qو جدول اصلی بخش یکنفره 16 ،بازیکن از اولین مرحله رنکینگ
سراسری و  8بازیکن از رتبهبندی رنکینگ کلی حضور دارند.
 .3.2.8.2در لیست M&Qو جدول مقدماتی بخش یکنفره 50 ،بازیکن از اولین مرحله رنکینگ
سراسری و  14بازیکن از رتبهبندی رنکینگ کلی حضور دارند.
 .3.2.8.3در لیست M&Qو جدول اصلی بخش دونفره 8 ،تیم دونفره از اولین مرحله رنکینگ
سراسری و  4تیم دونفره از رتبهبندی رنکینگ کلی حضور خواهند داشت.
 .3.2.8.4در لیست M&Qو جدول مقدماتی بخش دونفره 26 ،تیم دونفره از اولین مرحله رنکینگ
سراسری و  6تیم دونفره از رتبهبندی رنکینگ کلی حضور خواهند داشت.
 .3.2.8.5در بندهای  3.2.8.1الی  ،3.2.8.4در صورت وجود اشتراک بازیکن یا تیم دونفره در لیست
اولین مرحله رنکینگ سراسری و رتبهبندی کلی رنکینگ ، ،معیار انتخاب حضور افراد دررتبهبندی
کلی بوده و از لیست اولین مرحله رنکینگ سراسری افراد جدید بعدی جایگزین ایشان میگردد.
 .3.3کادر برگزاری:
 .3.3.1سرداور ،کمک سرداور و سرپرست فنی این مسابقات توسط فدراسیون بدمینتون منصوب میگردند.
 .3.3.2داوران این مسابقات ،از بین داوران برتر درجه دو و باالتر انتخاب میگردند ،بطوریکه حداقل  4داور
درجه یک و باالتر میبایست در این مسابقات حضور داشته باشند.
 .3.4هزینه برگزاری:
.3.4.1
.3.4.2
.3.4.3
.3.4.4
.3.4.5

هزینه توپ بعهده فدراسیون بدمینتون میباشد.
هزینه و تهیه اسکان ورزشکاران و کادر برگزاری بعهده میزبان میباشد.
هزینه و تهیه تغذیه کادر برگزاری بعهده میزبان میباشد.
هزینه کادر برگزاری که از طرف فدراسیون تعیین میگردند ،بعهده فدراسیون بدمینتون میباشد.
هزینه ایاب و ذهاب به محل مسابقات بعهده ورزشکاران میباشد.

 .3.5برنامه زمانبندی :این مسابقات در  3روز برگزار میگردد.
 .3.6ورودیه این مسابقات برای هر مرحله ،مبلغ  100هزار تومان برای یک بازیکن در بخش یکنفره و  150هزار
تومان برای یک تیم در بخش دونفره میباشد .مبلغ ورودیه این مسابقات باید بصورت آنالین به حساب فدراسیون
بدمینتون توسط شرکتکنندگان یا هیئت مربوطه واریز گردد.
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 .4رنکینگ سطح سه
 .4.1شرایط عمومی و نحوه برگزاری
 .4.1.1این مسابقات توسط هیئتهای بدمینتون استانی در یکی از شهرهای متقاضی که توسط فدراسیون
بدمینتون تایید میگردد برگزار میشود.
 .4.1.2توپ این مسابقات توپ پالستیکی میباشد که نوع و برند آن در آییننامه مربوط به آن مسابقه ذکر
میگردد.
 .4.1.3آییننامه مربوط به مسابقه رنکینگ سطح سه ،حداقل  3هفته قبل از شروع این مسابقات در سایت
فدراسیون بدمینتون منتشر میگردد.
 .4.2جدول
 .4.2.1حداکثر نفرات شرکتکننده در این مسابقات 128 ،بازیکن در بخش یکنفره و  64تیم در بخش
دونفره میباشد.
 .4.2.2این مسابقات در یک جدول اصلی بصورت حذفی طبق جدول زیر برگزار میگردد که سایز دقیق آن
آییننامه مربوط به آن مسابقه ذکر میگردد.
نوع جدول

جدول اصلی

یکنفره

جدول حذفی حداکثر  128تایی

دو نفره

جدول حذفی حداکثر  64تایی

 .4.2.3هر استان حداکثر  6بازیکن را میتواند در یک مسابقه رنکینگ سطح سه در مجموع دو جدول
یکنفره و دونفره ثبتنام نماید.

 .4.2.3.1در صورت تکمیل نشدن جدول ،میزبان تا سقف تکمیل شدن هر جدول میتواند بازیکنان
استان خود را در آن مسابقه ثبت نام نماید.
 .4.2.3.2در صورت تکمیل نشدن جدول و موافقت میزبان ،استانهایی که تمایل دارند میتوانند
بازیکنان بیشتری را در یک مسابقه سطح سه ثبت نام نمایند.
 .4.2.4معیار سیدبندی در مسابقات سطح سه ،آخرین رنکینگ منتشر شده قبل از انتشار آییننامه این
مسابقات میباشد.

 .4.2.4.1به دلیل عدم برگزاری تمام مسابقات رنکینگ در  12ماه گذشته منتهی به اولین رنکینگ
سطح سه در سال  ،1401معیار سیدبندی جداول مسابقات سطح سه که در مرداد  1401برگزار
میگردد ،آخرین جدول رتبهبندی رنکینگ بزرگساالن و جوانان از سال  1398میباشد.
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 .4.3کادر برگزاری:
 .4.3.1سرداور این مسابقات توسط فدراسیون بدمینتون منصوب میگردد.
 .4.3.2داوران این مسابقات ،از بین داوران برتر درجه سه و باالتر بومی استان میزبان انتخاب میگردند،
بطوریکه حداقل  4داور درجه دو و باالتر میبایست در این مسابقات حضور داشته باشند.

 .4.3.2.1در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد داوران بومی با شرایط ذکر شده در  ،4.3.2استان
میزبان با هماهنگی فدراسیون بدمینتون میتواند از داوران استانهای دیگر استفاده نماید.
 .4.3.3لیست داوران این مسابقات پس از تایید توسط فدراسیون بدمینتون ،در اختیار سرداور مسابقه و
میزبان برای هماهنگیهای الزم قرار میگیرد.
 .4.4هزینه برگزاری:
 .4.4.1هزینه توپ بعهده استان میزبان میباشد.
 .4.4.2هزینه و تهیه اسکان ورزشکاران و کادر برگزاری بعهده میزبان میباشد.
 .4.4.3هزینه و تهیه تغذیه کادر برگزاری بعهده میزبان میباشد.
 .4.4.4هزینه کادر برگزاری بعهده استان میزبان و هزینه سرداور مسابقه ،بعهده فدراسیون بدمینتون
میباشد.
 .4.4.5هزینه ایاب و ذهاب به محل مسابقات بعهده ورزشکاران میباشد.
 .4.5برنامه زمانبندی :این مسابقات در  2روز برگزار میگردد.
 .4.6ورودیه این مسابقات ،مبلغ  80هزار تومان برای یک بازیکن در بخش یکنفره و  120هزار تومان برای یک تیم
در بخش دونفره میباشد .مبلغ ورودیه این مسابقات باید به حساب هیئت بدمینتون استان میزبان توسط
شرکتکنندگان یا هیئت مربوطه واریز گردد.
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