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Dokumentin historia
Versio

Pvm

Tekijä

Huomiot

V 1.0

22.9.2010

SPTL

Ensimmäinen virallinen versio

V 2.0

30.1.2014

SPTL

Lisätty kohdat ”Ulkomaalaiset pelaajat” ja
”Siirtymävaiheen pelaaja”.
Päivitetty tasoitusluokassa käytettävä taulukko, lisäksi
tehty muita pieniä korjauksia.

V 3.0

29.7.2014

SPTL

Muutoksia kaudelle 2014-15:
•

Kaikista voitoista saa jatkossa vähintään yhden
pisteen.

•

Voitosta jaetaan keskimäärin kaksi pistettä
enemmän kuin tappiosta.
Ottelusta ulkomaalaisia vastaan saa vain joko +2 tai
-2 pistettä ulkomaalaispelaajan tasosta riippumatta.

•

V 4.0

4.9.2015

SPTL

Muutoksia kaudelle 2015-16:
•
•
•

Täsmennetty kohtaa 8 Ulkomaalaiset pelaajat
Täsmennetty kappaleessa 11 Erikoiskilpailut olevaa
ABC-SM-kilpailujen osonotto-oikeusesimerkkiä.
Lisätty kappale 14 Havaituista virheistä ilmoittaminen

HUOM! Lisäykset kursivoitu.
V 5.0

V 6.0

29.08.16

1.9.2020
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SPTL

Muutoksia kaudelle 2016-2017:
•

Pistetaulukko päivitetty

•

Bonuspisteet

•

Dokumentista siistitty pois kaikki se tieto joka löytyy
jo sääntökirjasta

Muutoksia kaudelle 2020-2021:
•

Pelaajien nosto 700 pisteeseen

•

Tarkennuksia uusien pelaajien käsittelyyn

•

Maajoukkuepelaajien merkkaus aktiiviseksi

•

Sunnuntaina pelatut sarjaturnaukset mukaan
seuraavaan ratingjulkaisuun
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Yleistä
Rating-järjestelmässä jokaisella pelaajalla on perusrating-arvo ja rating-arvo. Rating on
luku, joka antaa kuvan pelaajan taitotasosta. Pelaajan rating voi muuttua jokaisen
ottelun (kaksinpeli) seurauksena, jonka hän pelaa. Hänen ratinginsa nousee, jos hän
voittaa, ja laskee, jos hän häviää. Nousun tai laskun määrä riippuu pelaajan oman ja
vastustajan perusrating-arvon erosta sekä siitä, voittaako pelin korkeammalle vai
alemmaksi reitattu pelaaja.
Jokaisen kilpailun tai sarjaottelun jälkeen kaikki rating-arvot lasketaan uudestaan, ja
uudet rating-listat julkaistaan. Näitä uusia listoja voidaan käyttää seuraavissa
kilpailuissa.
Oheisesta taulukosta näkee, miten rating-arvot nousevat ja laskevat, nämä muutokset
lasketaan perusrating-arvosta:
Ero

Korkeammalle

Alemmaksi

Korkeammalle

Alemmaksi

rating-arvossa

reitattu voittaa

reitattu voittaa

reitattu häviää

reitattu häviää

0 – 25
26 – 50
51 – 75
76 – 100
101 – 125
126 – 150
151 – 175
176 – 200
201 – 225
226 – 250
Yli 250

8
7
6
5
4
3
2
2
1
1
0

8
10
13
16
20
25
30
35
40
45
50

8
10
13
16
20
25
30
30
30
30
30

8
7
6
5
4
3
2
2
1
1
0

HUOMIOITAVAA
Pistetaulukko on palautettu kauden 2014-2015 tasolle kauden 2016-2017 alusta.
Pisteet on laskettu kaikille pelaajille uudestaan kauden 2014-2015 alusta asti tällä
pistetaulukolla.

Yhdessä kilpailussa tai sarjaotteluiden ryhmässä (esim. divisioonaturnaus) pelaajan
rating-arvoa ei muuteta täysimääräisesti, jos muutos suuntaan tai toiseen on yli 60
pistettä. Rating-arvon muutos on tällöin 60 pistettä plus 50% 60 pisteen ylimenevästä
osasta. Esimerkiksi jos pelaajan rating-arvo nousisi normaalisti laskien 100 pisteellä,
hänen rating-arvonsa nousisi 80 pisteellä [60 + 0.5*(100-60)].
Pelaajien sijoittamiseen kilpailuissa käytetään rating-arvoa joka koostuu perusratingin ja
bonuspisteiden summasta.
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Bonuspisteet
Pelaajat saavat bonuspisteitä voitetuista otteluista. Jokainen voitto on yhden
bonuspisteen arvoinen. Poikkeuksena bonuspisteitä ei saa voitoista ulkomaalaisia
vastaan eikä yli 250 pistettä itseään alemmaksi reitatuista pelaajista. Bonuspisteitä
kertyy 12 kuukauden ajalta. Kun esim. marraskuun 2016 ensimmäinen rating-tiedosto
julkaistaan, se sisältää bonuspisteet joulukuusta 2015 marraskuuhun 2016.
Bonuspisteet listataan rating-tiedostossa omalla rivillään.



Rating-leikkuripäivä
Kilpailukutsussa on ilmoitettava päivämäärä (rating-leikkuripäivä), jota käytetään
kyseisessä kilpailussa. Kaikkien pelaajien rating-arvot kilpailuissa perustuvat ratingleikkuripäivän tai sitä edeltävään viimeisimpään rating-listaan, joka määrittää pelaajien
kelpoisuuden ja sijoittamisen pelattaviin luokkiin. Korjatut ratingtiedostot, jotka
julkaistaan leikkuripäivän jälkeen, otetaan huomioon. Rating-leikkuripäivä on se päivä
jolloin ratingtiedosto julkaistaan.



Pelaajat ilman ratingia
Kun pelaajalla ei ole vielä ratingia, hän voi osallistua kilpailuvaliokunnan yhdessä
kilpailujen järjestäjän kanssa määrittelemään luokkaan. Kilpailutulosten perusteella
hänelle annetaan aloitusrating, jolla lasketaan kyseisessä kilpailussa sekä vastustajien
että pelaajan itsensä saamat rating-pisteet. Alin rating jonka pelaaja voi saada on 700.
Oletuksena pelaajien aloitusrating pyritään saamaan vastaamaan heidän pelitasoaan.
Tämän arvioinnissa käytetään seuran ja valmentajien kokemusta sekä ensimmäisten
ottelujen tuloksia. Mikäli pelaaja osallistuu selkeästi liian alhaiseen luokkaan, niin hänet
voidaan poistaa luokasta kesken kilpailun. Menettely koskee sekä kotimaisia että
ulkomaalaisia pelaajia. Kilpailuvaliokunta antaa erikseen tarkemmat ohjeet
menettelystä.



Aktiiviset ja ei-aktiiviset pelaajat
Pelaajaa pidetään aktiivisena, jos hän on pelannut vähintään yhden ottelun kuluvan
kauden aikana, tai hän on ollut aktiivinen edellisen kauden loppupuoliskon aikana.
Kauden päätyttyä pelaaja, joka ei ole pelannut yhtään ottelua, merkitään ei-aktiiviseksi.
Ei-aktiiviset pelaajat poistetaan rating-listalta, jossa pelaajat listataan rating-arvonsa
mukaiseen järjestykseen. Toisin sanoen ei-aktiiviset pelaajat eivät näy rating-listoilla,
vaikka heillä onkin rating-arvo. Ei-aktiiviset pelaajat löytyvät kuitenkin ratingjärjestelmästä, jossa kaikki pelaajat ovat listattuna aakkosjärjestyksessä.
Ei-aktiivisen pelaajan rating-arvo säilyy samana koko sen ajan, kun pelaaja on eiaktiivinen. Pelaaja voi anoa rating-arvonsa muuttamista kilpailuvaliokunnalta, jos se ei
lainkaan vastaa hänen todellista taitotasoaan.



Ulkomaalaiset pelaajat
Ottelusta niitä ulkomaalaisia vastaan, jotka eivät ole rating-listan ulkomaalaislistassa tai
normaalilistassa, saa joko +2 pistettä voitosta tai -2 pistettä tappiosta,
ulkomaalaispelaajan tasosta riippumatta.
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Rating-listan lopussa olevaan ulkomaalaislistaan laitetaan
• ulkomailla asuva ulkomaalainen, riippumatta siitä, onko tällä suomalainen
lisenssi vai ei
• ulkomailla asuva suomalainen, joka edustaa ulkomaalaista seuraa.
Normaaliin rating-listaan laitetaan
• Suomessa asuva ulkomaalainen, joka edustaa suomalaista seuraa
• ulkomailla asuva suomalainen, joka edustaa suomalaista seuraa.
Kun ulkomaalainen lopettaa suomalaisen seuran edustamisen, hänet voidaan siirtää
ulkomaalaisosioon, jos hänen suomalainen seuransa sitä haluaa ja siitä ilmoittaa.
Tavoitteena on, että pelaaja ei siirtyisi vuosittain listalta toiselle, joten suomalaisella
seuralla tulisi olla näin ilmoittaessaan varma tieto siitä, ettei pelaaja enää edusta ko.
seuraa lähiaikoina.
Ulkomailla asuvan ja säännöllisesti kotimaassaan kilpailevan ulkomaalaisen pelaajan
ratingia tarkastetaan aina, kun hän tulee tauon jälkeen kilpailemaan Suomeen. Tähän
käytetään ulkomaalaiset-excelin taulukoita ja kilpailuvaliokunnan harkintaa.
HUOMIOITAVAA
Pelaaja siirretään tarvittaessa ulkomaalaispelaajien listalta normaalin ratinglaskennan piiriin.
Tämä tapahtuu tilanteessa, jolloin kyseessä on aikuispelaaja, joka kilpailee tarpeeksi
säännöllisesti Suomessa.
Ulkomaalaisten excel-listausta käytetään pelaajien sijoittamiseen Suomen kilpailuissa, ei
ratingpisteiden laskentaan.



Siirtymävaiheen pelaaja
Siirtymävaiheen pelaaja (transitional player, TP) on esimerkiksi pelaaja, joka nostaa
tasoaan lyhyessä ajassa sadoilla pisteillä tai pelaaja, jonka kilpailutulosten perusteella
huomataan saaneen liian alhaisen ratingin. Tällainen pelaaja asetetaan väliaikaisesti
siirtymävaiheen pelaajaksi.
TP-pelaajan oma rating lasketaan normaalisti, mutta tämän vastustajien rating-pisteet
koko kaudelta (joko syksy tai kevät) lasketaan uudestaan samalla menetelmällä, jolla
lasketaan ulkomaalaisia vastaan pelaavien rating. Näin TP-pelaajan kauden aikana
kohtaamien vastustajien rating muuttuu siten, että näiden saamat miinuspisteet
pienenevät.
Lisäksi TP-pelaajalta puuttuu kappaleessa 1 mainittu yhden kilpailun tai sarjaotteluiden
ryhmän leikkuri: TP-pelaajan rating-arvo muutetaan täysimääräisesti, vaikka muutos
suuntaan tai toiseen on yli 60 pistettä.
Pelaajan TP-merkintä poistetaan, kun pelaajan rating on asettunut ”oikealle” tasolle.

Suomen Pöytätennisliitto
Finnish Table Tennis Association
www.sptl.fi

Rating-manuaali

Versio 6.0

Suomen Pöytätennisliitto



7 (7)

SM-kilpailut
Luokkien Suomen mestaruuksista pelataan sääntökirjan määräämissä luokissa.
Pelaaja saa osallistua pelikauden aikana tapahtuneesta rating-pisteiden nousustaan
huolimatta siihen luokkaan, johon hänet oli luokiteltu pelikauden alkaessa, mikäli
luokkanousu on tapahtunut samalla pelikauden jaksolla (syksy/kevät), jolla kilpailu
järjestetään.
Esimerkiksi jos 1700-luokan SM-kilpailut pelataan marraskuussa, pelaaja on oikeutettu
kilpailemaan niissä, vaikka hänen ratinginsa on noussut yli 1700 pisteen 1.7. jälkeen.
Osanotto-oikeus on myös pelaajilla, joiden rating oli 1.7. yli 1700 pistettä mutta on
kilpailujen leikkuripäivänä voimassa olevalla rating-listalla korkeintaan 1700 pistettä.



Rating-informaation julkaiseminen
Jokaisen kilpailun jälkeen julkaistaan uusi rating-lista. Kaikki sarjaottelut, jotka on
pelattu ja raportoitu ennen kilpailuja, otetaan huomioon uusissa rating-listoissa.
Poikkeuksena edelliseen myös sunnuntaina kilpailujen jälkeen pelatut sarjaturnaukset
ovat mukana laskennassa. Uusi rating-lista sisältää kaikki pelaajat (sekä aktiiviset että
ei-aktiiviset) aakkosjärjestyksessä, kaikkien pelaajien, naisten, juniorien ja veteraanien
listauksen rating-järjestyksessä, pelaajien listauksen rating-järjestyksessä joukkueittain,
rating-muutokset edelliseen rating-listaan verrattuna ja listan kaikista otteluista, jotka on
pelattu kisoissa ja sarjaotteluissa edellisen rating-listan julkaisun jälkeen. Jokaisen
pelaajan kaikki ottelut ja rating-muutosten yksityiskohdat ovat listalla.

 Kauden alussa ja joulutauolla tehtävät toimenpiteet ratinglistalla
Kauden alussa ja joulutauolla ne maajoukkuepelaajat jotka ovat aktiivisia Suomen
ulkopuolella nostetaan aktiivisten pelaajien listalle lisäämällä heille yksi virtuaalinen
kilpailumerkintä.
Kauden alussa kaikki ne pelaajat joiden perusrating on pudonnut 700 pisteen alle,
nostetaan tasan 700 pisteeseen perusratingin osalta. Nosto tehdään pelaajien
keskimääräisen pisteiden laskun hillitsemiseksi.



Havaituista virheistä ilmoittaminen
Virheistä on ilmoitettava kaksi viikkoa sen rating-listan julkaisun jälkeen, jossa on virhe.
Tämän jälkeen ilmoitettua virhettä ei välttämättä korjata, ellei se ole merkittävä ja / tai
vaikuta useamman pelaajan pisteisiin huomattavasti.



Muuta
Satunnaisesti saattaa tulla eteen tapauksia, joissa on tehtävä päätöksiä tai tulkintoja
rating-järjestelmän soveltamisesta. Nämä tapaukset käsitellään kilpailuvaliokunnassa.
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