Правилник за ранг листи на ППФМ

Правилник
За ранг листите на Пинг-понгарската Федерација на
Македонија

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1.
Ранг листите кои се изработуваат во склоп на системот на натпреварувања на Пингпонгарската Федерација на Македонија (понатаму во текстот насловена како ППФМ) се:



Државни ранг листи
Ранг листи на екипни сениорски лигашки натпреварувања

Член 2.

2 ДРЖАВНИ РАНГ ЛИСТИ
Државните ранг листи се изработуваат посебно за секоја од категориите кои се наоѓаат во
системот на натпреварувања на ППФМ и тоа:









Пионери
Пионерки
Јуниори
Јуниорки
Сениори П21
Сениорки П21
Сениори
Сениорки

Член 3.
Право да бидат рангирани на државните ранг листи имаат сите натпреварувачи и
натпреварувачки коишто се државјани на Република Македонија и кои се регистрирани во
склад со Регистрациониот Правилник на ППФМ.
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Право да бидат рангирани на државните ранг листи имаат и оние натпреварувачи и
натпреварувачки кои се државјани на Република Македонија, а се регистрирани за
странски клубови.

Член 4.
Натпреварувачите и натпреварувачките кои се странски државјани а се регистрирани во
склад со Регистрациониот Правилник на ППФМ и кои настапуваат за клубови во
Република Македонија не може да бидат рангирани и не може да се наоѓаат на
државните ранг листи на ППФМ.

Член 5.
Во сите категории за соодветните ранг листи се вреднуваат резултатите остварени во тек
на една натпреварувачка сезона од 1ви Јули истата година до 30 Јуни следната година.

Член 6.
2.1 Помошни Државни Ранг листи
Државните Ранг листи во сите категории наведени во Член 2. од овој Правилник се
објавуваат после секое одиграно натпреварување.
Таквите Ранг листи се викаат Помошни Државни Ранг листи.

2.2 Конечни Државни Ранг листи
Конечните Ранг листи за сите категории наведени во Член 2. од овој Правилник мора да
бидат објавени на крајот на натпреварувачката сезона најдоцна до 1ви Јули секоја
година.
Таквата Ранг листа се вика Конечна Државна Ранг листа за натпреварувачката сезона во
категоријата во која се одвивале натпреварувањата.

Член 7.
2.3 Систем за изработка на Државни Ранг листи
За Државните Ранг листи на ППФМ во сите категории наведени во Член 2. од овој
Правилнк се бодуваат сите оние поединечни натпреварувања кои ги исполнуваат
условите предвидени со Правилникот за организација на натпреварувања и за кои
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Натпреварувачката комисија обезбедила датум во календарот на натпреварувања на
ППФМ како бодовни турнири за Државните Ранг листи.

Член 8.
За Државната Ранг листа во сите категории наведени во Член 2. од овој Правилник се
бодуваат следниве натпреварувања:




Државно Првенство
ТОП натпреварување на најдобрите играчи на Македонија
2 турнири од <<B>> класа кои се нарекуваат <<TELEKOM MASTERS>> турнири

Во контекст на собирање на бодовите во сите категории, се вклучуваат сите остварени
резултати од сите наведени натпреварувања во овој член за рангирање на
натпреварувачот (натпреварувачката).

Член 9.
2.4 Систем за бодување на Државните Ранг листи
Почетната состојба на бодовите на Државните Ранг листи во сите категории наведени во
Член 2. од овој Правилник се добива врз основа на состојбата на Конечната Државна
Ранг листа за претходната натпреварувачка сезона.
Бодовите од почетната состојба кои се иницијално базирани на Конечната Државна Ранг
листа од претходната сезона се бришат по одигрувањето на првиот турнир којшто се
бодува за Државната Ранг листа за секоја од категориите.

Член 10.





Бодовите освоени на поединечните првенства на Македонија се доделуваат врз
основа на колонота во табела бр. 1 – “Државно Првенство на Македонија”
Бодовите освоени на ТОП турнирите се доделуваат врз основа на колоната во
табела бр. 1 – “ТОП 12” и “ТОП 8” во зависност од тоа кој ТОП турнир се игра за
одредена категорија.
Бодовите освоени на турнирите од <<B>> класа <<TELEKOM MASTERS>> се
доделуваат врз основа на колоната во табела бр. 1 – “<<B>> турнири (TELEKOM
MASTERS)”
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Државно првенство
на Македонија

1
2
4
8
16
32
64
пвг
у

375
293
199
123
76
47
29
18
11

ТОП 8

1
2
3
4
5
6
7
8

ТОП 12

325
238
186
162
152
142
132
122

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Табела бр. 1

<<B>> Бодовни
турнири
<<TELEKOM
MASTERS>>
325
238
186
162
152
142
132
122
87
82
77
72

1
2
4
8
16
32
64
пвг
у

233
144
89
55
34
21
13
8
5

ЛЕГЕНДА
1
2
4
8
16
32
64
пвг
у

Прво место
Второ место
Пласман во полу-финале
Пласман во четврт-финале
Пласман во осмина-финале
Пласман во шеснаесет-финале
Пласман меѓу 64 најдобри
Победа во група (сите кои имаат победа во група, а не прошле група)
Учество (сите кои немаат победа во група)
Табела бр. 2

Член 11.
Натпреварувачите и натпреварувачките до 200. место на ITTF Сениорските Светски ранг
листи, како и натпреварувачите и натпреварувачките кои се пласирани до 30. место на
ETTU пионерските и јуниорските Европски ранг листи, по автоматизам ќе бидат рангирани
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пред сите останати натпреварувачи и натпреварувачки, без разлика на бројот на бодовите
освоени на Државната Ранг листа според табела бр. 1.

Член 12.

3 РАНГ ЛИСТИ НА ЕКИПНИТЕ СЕНИОРСКИ ЛИГАШКИ
НАТПРЕВАРУВАЊА
Ранг листите на екипните лигашки натпреварувања во категорија на сениори и сениорки
се водат и изработуваат посебно за секоја од лигите кои се наоѓаат во системот на
натпреварувања на ППФМ и тоа:






Супер Лига за Сениори на Македонија
Прва Лига Сениори на Македонија
Втора Лига за Сениори на Македонија – Регион 1
Втора Лига за Сениори на Македонија – Регион 2
Прва Лига за Сениорки на Македонија

Член 13.
Право на рангирање на Ранг листите на екипните сениорски лигашки натпреварувања
имаат сите натпреварувачи и натпреварувачки коишто се државјани на Република
Македонија и кои се регистрирани во согласност со Регистрациониот Правилник на
ППФМ и кои настапуваат заз клубовите на територијата на Република Македонија.

Член 14.
Натпреварувачите и натпреварувачките коишто се странски државјани а настапуваат за
клубови во Република Македонија во согласност со Регистрациониот Правилник на
ППФМ може да бидат рангирани и нивните имиња може да се наоѓаат на Ранг листите на
лигите во кои настапува клубот за кој се регистрирани.

Член 15.
Ранг листите на екипните сениорски лигашки натпреварувања се изработуваат за секоја
натпреварувачка сезона посебно.
Додека траат лигите наведени во Член 12. од овој Правилник, после секое одиграно коло,
Комесарот на лигите е должен да во билтенот на лигите објави Ранг листа на успешност на
натпреварувачите (натпреварувачките) и таа Ранг листа се вика Моментална Ранг листа на
успешност на натпреварувачите (натпреварувачките) во лигите.
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По завршетокот на лигите, т.е. по одигрувањето на последното коло или финалето на PLAY
OFF-овите, за натпреварувачката сезона во која се одвивала лигата, Комесарот на лигите
во последниот билтен издава Конечна Ранг листа на успешност на натпреварувачите
(натпреварувачките) во лигите.
Таа Ранг листа се вика Завршна Ранг листа на успешност на натпреварувачите
(натпреварувачките) во лигите за натпреварувачката сезона во којашто се одвивала
лигата.

Член 16.
3.1 Систем на изработка и бодување на Ранг листите на екипните
сениорски лигашки натпреварувања
Ранг листите на екипните сениорски лигашки натпреварувања се формираат врз основа на
процентот на успешност за секој натпреварувач (натпреварувачка), а се изработуваат на
следниот начин:


Бројот на остварени победи се дели со вкупниот број на одиграни натпревари и
потоа добиениот количник се множи со 100. Крајниот резултат се заокружува на
целобројна вредност.

4 ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 17.
Конечната Ранг листа ја освојува најпрвин Натпреварувачката Комисија на ППФМ, а потоа
и Извршниот одбор на ППФМ како второстепен орган.

Член 18.
Објавувањето на Државните Ранг листи и Ранг листите на екипните сениорски лигашки
натпреварувања се врши на интернет страницата на ППФМ.

Член 19.
Толкување на одредбите од овој Правилник ги издава Натпреварувачката Комисија на
ППФМ.

Член 20.
Овој Правилник стапува на сила на денот на неговото донесување.
Претседател на ППФМ
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Горан Тиловски
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