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הדירוג יהיה דירוג מצטבר ב"חלון זמן" של שנתיים אחרונות.
הדירוג יכלול מעקב אחר הישגי השחקנים בתחרויות שנקבעו בנוהל זה.
הניקוד יהיה יחסי ,בעבור מיקומו הסופי של השחקן בתחרויות שישתתף בארץ ,ללא צורך
במימוש ההישג .לגבי הניקוד עבור ליגות ה.כ.י – ראה בהמשך.
שחקן שהחל לשחק בתחרות ולא סיים אותה בהתאם לתקנון התחרות – לא יקבל ניקוד כלל.
הניקוד לכל תחרות יהיה שונה ויינתן בהתאם לסיווג התחרות לפי טבלת הניקוד המצורפת.
התחרויות שיילקחו בחשבון * יהיו כאלה שבהם ניתנת האפשרות לכל שחקן ,הרוצה בכך ,להשתתף.
הדירוג לנשים ולגברים יהיה בנפרד .תוצאות של נשים שיושגו בתחרויות ליגות הגברים לא יחשבו.
סיווג התחרויות שתוצאותיהן יילקחו בחשבון :
 סיווג  – 'Aאליפות ישראל ליחידים ,תחרות לקביעת נציגי ישראל לאליפות העולם AMF
ותחרות לקביעת נציגי ישראל לאליפות העולם .WSC
 סיווג  – 'Bתחרות לקביעת נבחרות ישראל לאליפויות אירופה ,עולם ומכבייה.
 סיווג  – 'Cתחרות ארצית ביוזמת ההתאחדות ,כגון התחרות לקביעת הנבחרת לגביע הים התיכון
או טורניר ה.כ.י.
 סיווג  – 'Dתחרות ארצית ביוזמה פרטית (טורניר ארצי ) שתאושר ע"י ההתאחדות.

 סיווג  – 'Eמשחקי ליגות ההתאחדות לנשים ל 51-הנשים הראשונות בדירוג האישי וכל אחת
נוספת במידה והשיגה ממוצע אישי של  ,570.00בתנאי השתתפות של לפחות  ,60%לפי טבלת
הניקוד המצורפת( .בשיטה הקודמת) .הניקוד הוא יחסי למיקום לפי טבלת הניקוד המצורפת .במהלך
הליגה ינתן ניקוד זמני לאחר כל מחזור שיהפוך לקבוע בסיום הליגה.
 סיווג  – 'Fמשחקי ליגות ההתאחדות לגברים לפי טבלת הניקוד המצורפת ולפי הכללים הבאים
(בשיטה חדשה):
א .בכל התמודדות ליגה (בין  2קבוצות) יוענק ניקוד לשחקני  2הקבוצות
המתמודדות ביניהם על פי דירוג סך כל הפינים שהשיגו במהלך כל משחקי
ההתמודדות (לפי מנין המשחקים ששיחקו בפועל) .בכל מחזור ליגה
מתקיימות  4התמודדויות.
ב .לניקוד הנ"ל יתווספו נקודות הניצחון האישיים (ללא בונוסים) שהשחקנים
השיגו במהלך כל משחקי ההתמודדות.
ג .לכל ליגה יהיה ניקוד נפרד ,לפי הטבלה המצורפת.
ד .הניקוד המירבי ששחקן יכול להשיג בהתמודדות אחת במחזור בליגת העל
יהיה  21נקודות ,בליגה הלאומית  25ובליגות הארציות  57נקודות.
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 79ניקוד עבור הישגים בתחרויות הסבב האירופי בחו"ל ( :בכפוף להודעת השחקן על השתתפותו)

 השחקן יזכה ב 23 -נקודות על השתתפות בכל תחרות בסבב האירופי7
 בנוסף ,יזכה השחקן במניין הניקוד שהשיג בכל תחרות הסבב כפול  7 173השחקן יקבל את
הניקוד שהשיג בתחרות הספציפית לפי תקנון הסבב האירופי מוכפל ב7173-

 71.הטבות לשחקנים המובילים ב"דירוג פישר" :
 שני/שתי השחקנים/יות הראשונים/ות בדירוג "פישר" העדכני המתפרסם באתר ה7כ7י לפני
תחילת התחרויות לקביעת נבחרות ישראל לאליפויות אירופה יזכו להיכלל בנבחרת זו בתנאי
שישתתפו בתחרות לקביעת נבחרת ישראל זו בכפוף לתקנון התחרות וידורגו לפחות בין 12
השחקנים הראשונים בסיום התחרות 7ה7כ7י תממן לשחקנים אלה את כרטיס הטיסה ,הוצאות
הלינה ודמי ההשתתפות לתחרות אליפות אירופה הנדונה 7הניקוד לדירוג "פישר" בגין תחרות
זו יקבע לפי המיקום שישיגו בתחרות7
 שלושת השחקנים/יות הראשונים/ות בדירוג "פישר" העדכני המתפרסם באתר ה7כ7י לפני
תחילת התחרויות לאליפויות ישראל ליחידים יזכו להיכלל בין  4השחקנים שיעלו לשלב ¼
הגמר וידורגו במקומות ( 8,7,4מדורג  1למקום  )8להמשך התחרות ,בתנאי שישתתפו בתחרות
אליפות ישראל זו בכפוף לתקנון התחרות וידורגו לפחות בין  12השחקנים הראשונים בשלב
המוקדמות (במקרה וידורגו במוקדמות במקום גבוה יותר ימשיכו התחרות לפי מיקומם
במוקדמות) 7הניקוד לדירוג "פישר" בגין תחרות זו יקבע לפי המיקום שישיגו בסיום התחרות7
 711בטורנירים פרטיים ובטורנירים של ההתאחדות לפי סיווגים  Cו D -ינתן הניקוד לפי טבלת הניקוד
המפורסמת לטורנירים שבהם ישתתפו לפחות  8.שחקנים ו/או  2.שחקניות .במידה וישתתפו פחות מ 8.-שחקנים
או  2.שחקניות יקבלו השחקנים/יות ניקוד יחסי לפי היחס בין מספר המשתתפים בפועל והמספרים כנ"ל.
בטורנירים אלה בהן משתתפים גברים ונשים ינתן ניקוד נפרד לגברים ולנשים כנ"ל ביחס למספר המשתתפים מכל
מין כנ"ל.
 712הדירוג יופץ בכל תחילת חודש ויכלול את כל השינויים במהלך החודש הקודם.
@ מצורפת טבלת הניקוד לפי סיווג התחרויות.
*  -למרות האמור בסעיף זה ובנוסף אליו ,יקבלו השחקנים המוזמנים שיגיעו לתחרות "שחקני ההישג" ניקוד לפי
טבלה  Cכמתואר בסעיף  55לעיל.
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