כל מה שרצית לדעת על
איך מחשבים את התוצאות בשיטת הנדיקאפ ?
אסף עמית

רקע
החל מיולי  ,2019כל התחרויות הסדרתיות במועדונים מחושבות בשתי דרכים במקביל:
§ חישוב רגיל – כמו עד עכשיו
§ חישוב הנדיקאפ ) – (Handicapבו נלקחים בחשבון התארים של הזוג ,יחסית
למשתתפים האחרים בתחרות.
זה מזכיר את מה שנעשה בתחרויות הסימולטניות הארציות ,כאשר המטרה היא לעודד
שחקנים בדרגות הנמוכות.
מסמך זה מסביר ומדגים את עקרונות החישוב ,ואיך רואים את זה בתצוגה.

על איזה תחרויות חל החישוב הכפול?
החישוב הכפול יחול על כל התחרויות הסדרתיות במועדון ,שיש בהן נק' אמן מקומיות.
זה לא חל על תחרויות זוגות בשיטת מפגשים ,תחרויות קבוצות ,תחרויות לימודיות )ללא נק'
אמן( וכן לא חל על התחרויות הארציות למיניהן.

האם התוצאות יוצגו פעמיים?
כן .תהיינה שתי רשימות :דירוג לפי החישוב הרגיל ,ודירוג לפי הנדיקאפ.
בכל רשימה כזו יהיה דירוג משלה ,וכן יוענקו נקודות אמן.
זה חל הן על הרשימות המודפסות ,והן בתצוגה באתר התוצאות )ראו דוגמא בהמשך(.

האם נקבל נקודות אמן פעמיים?
בדומה לסימולטנית הארצית ,כל זוג יקבל את המספר הגבוה מבין שתי הרשימות
)לא את הסכום(.

איך רואים את התוצאות בשתי השיטות?
התוצאות בשתי השיטות מוצגות באתר התוצאות ,והן נמצאות במרחק של לחיצת כפתור.
קודם מגיעים לתוצאות במצב החישוב הרגיל.
המעבר בין התצוגות נעשה באמצעות כפתור חדש בתפריטון שנמצא משמאל לתוצאות.

שני סוגי התצוגה .במשבצת של שם התחרות נדע באיזו רשימה מדובר )מסגרת צהובה(.
נתון חדש שמופיע בכותרת התחרות :מקדם הרמה של המושב )מסגרת ורודה(.
שימו לב להבדל בסדר הזוכים ,שנובע מהתארים שלהם.
מקדם הרמה

כפתור מעבר
בין סוגי התצוגה

אני רוצה להבין איך בדיוק מבוצע חישוב תוצאת ההנדיקאפ
חישוב התוצאות בכל לוח ) (boardנעשה בשיטה הרגילה.
נוסחאות ההנדיקאפ מופעלות רק על תוצאת המושב והתוצאה המצטברת של התחרות.
לצורך זה מפעילים את הצעדים הבאים:

1

חישוב מקדם הרמה של המושב בתחרות

מקדם הרמה של המושב הוא מספר שמבטא את החוזק היחסי של התחרות .הוא מחושב
לפי התארים של המשתתפים באותה תחרות באופן המתואר במסגרת הבאה.

לכל תואר יש משקל ,המפורט בטבלה.
מקדם הרמה של התחרות הוא הממוצע
של השחקנים באותה תחרות.
ובשפת המתימטיקאים:
לכל שחקן  iיש משקל ) r(iלפי תוארו
ומחשבים את מקדם הרמה של התחרות:
) ( ∑
= Rs
כאשר  Nהוא מספר השחקנים.

הערות:
החישוב מבוצע לכל מושב בנפרד.
המשקל של שחקן שאינו חבר בהתאגדות הוא הממוצע
של המושב) .אבל אם היה חבר בעבר – נלקח בחשבון
התואר האחרון שהיה לו(.

משקל
תואר
0
שחקן רשום
1
שחקן מתקדם
2
סגן אמן
3
סגן אמן ארד
4
סגן אמן כסף
5
סגן אמן זהב
9
אמן
10
אמן ארד
11
אמן כסף
12
אמן זהב
13
אמן בכיר
14
אמן בכיר ארד
15
אמן בכיר כסף
16
אמן בכיר זהב
23
רב אמן
25
רב אמן ארד
27
רב אמן כסף
29
רב אמן זהב
35
רב אמן בינלאומי
רב אמן בינלאומי כסף 37

חדש :מקדם הרמה של התחרות מוצג בפרטי התחרות )מתחת לשם התחרות(

2

מקדם הרמה של הזוג

מקדם הרמה של הזוג הוא ממוצע המשקלים של תארי בני הזוג.

3

חישוב התיקון לכל זוג

)יכול להיות שלילי!(

בתחרות בשיטת טופ-בוטום ,יתווסף לכל זוג בונוס )באחוזים( בשיעור מחצית ההפרש בין
מקדם הרמה של התחרות ובין מקדם הרמה של הזוג:

Bonus % = [ Rs – R(i) ] / 2
כאשר  Rsהוא מקדם הרמה של המושב ,ו ) R(iהוא מקדם הרמה של הזוג.
בתחרות בשיטת אימפים ,יתווסף לכל זוג בונוס )ב (IMP-בשיעור פעמיים ההפרש בין מקדם
הרמה של התחרות ובין מקדם הרמה של הזוג:

Bonus imp = [ Rs – R(i) ] x 2

דוגמא מספרית

בתחרות של יום שלישי ,מקדם התחרות בתחרות של  12שולחנות הוא .10
זוג סגני אמנים השתתפו בתחרות והשיגו תוצאה  .47.5%הם סיימו במקום ,8
ולא קיבלו נקודות אמן.
לפי הטבלה ,המשקל הממוצע שלהם הוא  .2זה הפרש של  8ממקדם
התחרות.
הבונוס שהם יקבלו בחישוב הנדיקאפ הוא מחצית ההפרש  ,כלומר תוספת של
 ,4%וביחד התוצאה תהיה .51.5%
ברשימה שבדירוג  handicapהם יסיימו במקום  5ויקבלו  2נק' אמן מקומיות.
באותו המושב זכו במקום הראשון שני רבי אמנים שהשיגו .60%
המשקל הממוצע שלהם הוא  23שהוא גבוה ב 13-מהמקדם של הסניף .מחצית
ההפרש היא  ,6.5%וזה המספר שיופחת מהתוצאה שלהם ,שתהיה .53.5%
נדגיש שוב שתהיינה שתי רשימות .האחת לפי החישוב הרגיל – בדיוק כמו עד
היום ,ואילו החישובים האלה יתבטאו רק ברשימה השניה.
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