Versenyrendszer és ranglistapontrendszer átalakítása
SZEB javaslat
Az ITTF 2020-ban változtatott az egyes korosztályokon, bevezetésre került az U17 és az
U19-es korosztály és megszűnt az U18 és U21-es korosztály. A nemzetközi versenyek
2021-től U11, U13, U15, U17 és U19-es korosztályoknak kerülnek megrendezésre. Az ETTU
is lépett és a nyári utánpótlás Európa-bajnokságon az U15 mellett az U19-nek rendezi meg a
kontinensviadalt. Időszerű nekünk magyaroknak is követni a nemzetközi szövetségek által
meghozott döntéseket és beépíteni a versenyrendszerünkbe. Még most könnyebben is
tudjuk megtenni, hiszen a koronavírus járvány elleni kormányzati intézkedéseknek
megfelelően 2021-ben (egy régiós verseny U11, U13, U15 kivételével) még nem tudtunk
semmilyen korosztályban ranglistaversenyt rendezni. Az U19 őszi bevezetése nem okoz
különösebb problémát, hiszen a 2020 év végi U18-as ranglistát lehetne alapul venni.
Az eddigi versenyrendszerünkben az utánpótlás korosztályban egy évben 6 országos, plusz
a TOP16-24-ek (lányoknál 16, fiúknál 24), két területi és két régiós verseny szerepelt. A
területi és régiós versenyek kiütik egymást, hiszen csak a legjobb eredmény számíthat bele
a ranglistába. Mind a területi és főképpen a régiós versenyek területi megoszlása miatt
igazságtalan a pontozása, hiszen ugyanannyi pont jár akkor is, ha valaki egy 15 fős
mezőnyben ér el eredményt, mintha csak 3-an indulnának a másikban. Erre a régiósok
tekintetében elég sok példa van. Van olyan eset is, amikor bizonyos korosztályokat meg se
tudnak rendezni.
Jelenleg az NB-s bajnokságok és a nemzetközi versenyek miatt a korosztályos
válogatottaknak még több verseny is van itthon, mint amire szükség lenne, a többi gyereknek
(akiknek nincsen nemzetközi szerepelése) pedig kevés a verseny és a területi és régiós
bontások miatt nem is jó színvonalúak a versenyek.
Ezért a teljes versenyrendszerünk átalakítására teszünk javaslatot a ranglistapontok
átalakításával együtt. Olyan versenyrendszer kidolgozására teszünk javaslatot, ami
egyszerre próbál megoldást kínálni a top játékosoknak és a másod, harmadvonalbeli
gyerekeknek.
A versenyeket erősségi besorolásuk szerint ’arany’, ’ezüst’ és ’bronz’ versenyeknek
neveznénk el és különböző ranglistapontokat lehetne szerezni ezeken a versenyeken. Az
arany versenyek közé tartozna a TOP16-24 és külön lenne az Országos Bajnokság.
A tervek szerint lenne:
- 4 Arany
- 4 Ezüst
- 4-6 Bronz
- Országos Bajnokság
Összesen 12-14 verseny, plusz az OB.
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Bevezetésre kerülne az U17 és U19-es korosztály, megszűnne az U18
Az U17-es korosztály bevezetését 2022. január 1-vel javasoljuk tekintettel az őszi
versenynaptár mostani sűrűségére (elmaradt versenyek pótlása, nemzetközi
versenyek) és mert januárban a korosztályi váltásnál könnyebb az U17-es ranglistát
létrehozni.
az összes ranglistaversenyen bárki indulhat, nincs területi megosztás
megszűnnének a területi és régiós versenyek
egyszerűsítenénk és átalakítanánk a pontrendszert a versenyek súlyozásának
megfelelően
a ranglistákban a legjobb 5 eredmény számítana bele
bevezetnénk a külön egyéni és külön páros ranglistákat, a páros kiemelések a
játékosok páros pontjai alapján történnének, ezzel igazodna a nemzetközi szövetség
ranglistájához és igazságosabb lenne az egyéni ranglista kiemelések is
Bronz verseny csak az U11, U13 és U15-ös korosztálynak kerülne megrendezésre
Bronz versenyen csak egyéni szám lenne, páros nem
a támogatási rendszerben minden játékosnak a saját és az egyel feletti korosztályban
szerzett ranglistapontjai számítanának be (több klub tudna támogatásban részesülni
és nem lenne kényszer a kluboknak, hogy a játékosa minél több korosztályban
versenyezzen, vagy hogy túlversenyeztessék az eredménykényszer miatt.
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Az Országos Bajnokságon való indulás ranglista helyezéshez legyen kötve, azaz a
ranglista 1-48 helyezettje indulhasson. A lebonyolításnál az 1-16. helyezett kiemelt a
32-es főtáblára, a 17-48 helyezett bejátszik a főtáblára.
Az Országos bajnokság korlátozott létszámú lebonyolítása az U13, U15, U17 és U19es korosztályokban kerüljön bevezetésre, az U11-ben maradjon a jelenlegi, hogy
nincs létszámkorlát
Évi két alkalommal az U13 korosztályos versenyeken kerüljön bevezetésre a páros
szám (Országos Bajnokság és arany verseny)
A jelenlegi indulási szabály maradjon, azaz bárki elindulhat bármilyen erősségű
(arany, ezüst, bronz) versenyen
Miért lenne érdemes 12-14 + 1 utánpótlás versenyt rendezni?

Célja : A Top játékosoknak túlterheltségük miatt, kevesebb versenyen kéne részt venniük,
így is megtartva pozíciójukat a ranglistán. A másod-harmad vonalas játékosoknak több
sikerélményt biztosítani, ezáltal bent maradnak a pingpong életben.
Kluboknak vonzó legyen anyagilag tornát szervezni.

Előnyei

1. Motiválja a gyerekeket a fejlődésben (mentálisan, fizikálisan, technikailag)
2. Minél több lehetőségük van bizonyítani, annál nagyobb az esélyük, hogy
játéktudásban és eredményességben szintet lépjenek. 12-13 versenyből valószínűleg
2-3 a képességeikhez mérten jól fog sikerülni, ezáltal nő az önbizalmuk, így
elhivatottabbá, terhelhetőbbé válnak.
3. A gyerekek elsősorban a győzelmi érzésért sportolnak, ezt szeretnék a lehető
legtöbbször átélni. Ha mégis csalódás éri őket, érdemes megértetni velük, hogy ez is
a fejlődésüket szolgálja, így jó eséllyel elkerülhető a motiválatlanság.
4. Nemzetközi viszonylatban is azok a játékosok lesznek évről-évre jobbak, akik
folyamatos megmérettetéseken vesznek részt.
5. Akik válogatott környékén vannak, több esélyük nyílik bekerülni a keretbe.
6. Edzők is hatékonyabban tudnak tréninget tartani a játékosoknak, és hétről-hétre
javítani a repertoáron.
7. Mindenki kiválaszthatja a számára megfelelő erősségű tornát.
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