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NOVO SISTEMA DE RANKING OFICIAL DO CIRCUITO GALEGO
A partir da tempada 2015-16, a FGTM vai a establecer un novo sistema de ranking para o
circuíto galego. Desta forma preténdese solventar os problemas que se detectaron coa
normativa anterior, aplicando un sistema máis sinxelo e xusto que sexa do agrado dos
xogadores e perdure no tempo.

XUSTIFICACIÓN
Somos conscientes de que o último cambio na normativa é bastante recente, xa que o sistema
actual só estivo vixente durante 2 tempadas, pero considerouse necesario a pesar de todo
polos seguintes motivos:
1.

2.

3.

Dificultade de comprensión do sistema de puntuación actual. Moitos xogadores
facían consultas para comprobar que as puntuacións obtidas nun torneo eran as correctas.
Co novo sistema espérase que cada xogador poida calcular persoalmente os puntos
obtidos de xeito sinxelo, e comprobar posteriormente que o resultado se corresponde co
oficial.
Sobrevaloración de xogadores co ranking unificado actual. O feito de manter un
ranking unificado, permitía ós xogadores de categorías non absolutas obter puntos extra
na súa categoría (p. e. infantil), que se terían en conta para a participación en categoría
absoluta sen ningunha transformación. Esto provocaba que moitos xogadores obtiveran
posicións no ranking irreais, equiparándose con outros de nivel superior á hora de
clasificarse para un torneo absoluto ou de outras categorías que non lle corresponderan
por idade/xénero.
Inclusión das actuacións de toda a tempada no novo ranking. Tendo en conta que a
maior parte da dedicación dun xogador está centrada na liga regular, pensouse en
incorporar estes resultados ó ranking dalgunha forma, establecéndose así un ranking máis
xusto e equitativo.

IMPLANTACIÓN
A súa implantación farase en varios pasos, mantendo o principio de puntuar+/restar- as
partidas contra xogadores mellores e puntuar-/restar+ si son contra xogadores peores:
1.
2.
3.

Modificase a fórmula de cálculo de puntuacións de cada partida, facéndoa máis sinxela e
fácil de comprender para os xogadores.
Fanse unha serie de axustes nas puntuacións actuais do ranking do circuíto, partindo
dos datos vixentes e do novo ranking de ligas.
Sepárase o ranking único actual en varios rankings por categorías. Esto implica ter que
escoller un método de axuste en caso de que un xogador xogue fora da categoría que lle
corresponde pola súa idade/xénero (p. e. si un xuvenil xoga en sub-23 oo unha xogadora
participa en categoría absoluta).
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN


En cada torneo/campionato súmanse puntos por cada partido gañado e réstanse por cada
un perdido, en función da diferencia de puntos entre os xogadores, segundo a seguinte
táboa*:

Gaña
Perde

*Ademais, pola participación en cada campionato galego sumaranse 25 puntos.


A partir de agora separarase o ranking único actual en varios rankings (un por cada
categoría), de forma que un xogador terá tantas puntuacións distintas como categorías nas
que participe. Para correxir a posible sobrevaloración mencionada na xustificación,
aplicarase o seguinte:
a) Como punto de partida, a puntuación actual corresponderá á categoría á que pertenza o
xogador.
b) Para os cambios de categoría plantexáronse as seguintes posibilidades, escollendo a
última delas por considerar que é a máis xusta:
o Ponderar os puntos actuais do xogador polas medias das dúas categorías
involucradas. Este método sería moi xenérico xa que, p. e. a un alevín que xogue
en categoría infantil baixaralle algo os puntos, pero non contemplaría a
posibilidade de que o xogador en cuestión sexa do mesmo nivel e incluso mellor
que os infantís. Por lo tanto, non sería xusto para o xogador en cuestión.
o Partir simplemente do ranking de liga. Dado que os resultados nunha división son
un mellor indicador do nivel dun xogador, este método solventaría o problema
anterior, pero non tería en conta as actuacións no circuíto de torneos/campionatos.
Polo tanto, non sería xusto para os xogadores que se esforzaran en conseguir
puntos do circuíto.
o Ponderar novamente os puntos actuais na súa categoría polos puntos do
ranking de liga. Esta solución consigue un compromiso que ten en conta
tanto o nivel máis real do xogador (polo ranking de liga) como a
participación en torneos/campionatos do circuíto.



Para fomentar a participación nos torneos/campionatos do circuíto, poderíase valorar en
temporadas vindeiras a posibilidade de utilizar un factor corrector por cada torneo, partida,
etc. xogados, de forma similar ó utilizado para o cálculo do ranking de liga.
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AXUSTES


Mantéñense os postos do ranking do circuíto actual, axustando os puntos para adaptalos ó
novo sistema.

PuntosNovos  ( PuntosActu ais  200) / 2



Ó final de cada tempada farase unha media cos puntos do ranking da liga. Esto permitirá
axustar mellor os resultados do circuíto ó nivel real dun xogador.
A seguinte táboa da unha referencia rápida de cómo será o resultado do ranking de liga
mirando os puntos do ranking dentro de cada división. Para o cálculo aplicaranse as
fórmulas que acompañan*:
DIVISIÓN

FÓRMULA

SUM

1050  (5xRankingLiga)

DHM/SUF

900  (5xRankingLiga)

1NM

750  (5xRankingLiga)

2NM/DHF

600  (5xRankingLiga)

3NM

450  (5xRankingLiga)

1GM/1NM

300  (5xRankingLiga)

2GM

150  (5xRankingLiga)

3GM/2NF

0  (5xRankingLiga)

*Se xogou en varias ligas, escollerase na que xogara máis partidos.
*Se xogou <10 partidos, a federación poderá analizar cada caso individualmente,
comprobando por exemplo se se enfrontou a xogadores propios da categoría.
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Para que os resultados se correspondan o máis posible coa realidade, as divisións
femeninas non se equiparan de forma directa coas masculinas. Establécese un axuste en
función da análise feita de resultados anteriores, tanto en torneos como en ligas,
femeninas e masculinas. Dito axuste pódese ver na táboa anterior e, de forma máis
esquemática, na seguinte:

A conveniencia desta modificación pódese comprobar no ranking de liga.
Ademais, como se pode ver tamén nos resultados que se mostran a continuación, unha vez
fusionados (na columna MEDIA) os puntos do circuíto galego e do ranking de liga, este
último (LIGA) coincide bastante en moitos casos co primeiro (NUEVA), o que indica que os
axustes son apropiados.



Os xogadores que se incorporen novos ó circuíto, entrarán cos puntos do ranking da liga*.
*Se os datos históricos teñen moitos anos de antigüidade ou non hai datos históricos, a
FGTM (comisión de ranking) asignará un nivel por referencias que poida obter do xogador.
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