VMTD puanlama sistemi açıklaması
Derneğimiz tarafından yapılan ve derneğimizin desteklediği turnuvalarda yapılan tekler maç sonuçları puanlama
sistemimizde değerlendirilmektedir.
Sistem kazanan oyuncunun puanının artması ve kaybeden oyuncunun puanının ayni miktarda azalması şeklinde
çalışır. Bu nedenle puanların kontrolsuz yükselmesi, turnuvalara katılan oyuncuların sadece katıldıkları için puanının
yükselmesi gibi durumlar söz konusu değildir. Sistemin toplam puanı sabit kalır. Puan farkı arttıkça puanı yüksek
olan oyuncunun kazanabileceği puan düşer, bu nedenle hep zayıf oyuncularla oynayıp puanını arttırmak gibi bir
durum olamaz.
Listeye oyuncu eklenmesi durumunda oyuncuya başka yerlerde yaptığı maçların sonuçlarına ve dernekte gösterdiği
performansa göre bir başlangıç puanı verilir. Verilen başlangıç puanı sonradan yaptığı maçların sonuçlarına göre
değiştirilebilir. Genellikle 10 maçtan fazla sonuç varsa verilen başlangıç puanı yeteri kadar iyi bir değerlendirmenin
sonucu olur.
Eklenen-çıkartılan puan oynayan iki oyuncunun puan farkına göre değişiklik gösterir. Burada iki şık gözönüne alınır :
Beklenen sonuç : Puanı yüksek olan oyuncunun galibiyeti,
Beklenmeyen sonuç : Puanı düşük olan oyuncunun galibiyeti.
Normal sonuçta alınan puan beklenmeyen sonuçta alınan puandan daha azdır. Bunu tabloyla gösterirsek :

Beklenen sonuç, puanı yüksek olan oyuncunun yenmesi durumunda alacağı puandır.
Beklenen set puanı, puanı yüksek oyuncunun yenip set vermesi durumunda kaybedeceği puandır.
Beklenmeyen sonuç, puanı düşük olan oyuncunun yenmesi durumunda alacağı puandır.
Beklenmeyen set puanı, puanı düşük oyuncunun yenip set vermesi durumunda kaybedeceği puandır.
Puan farkı 12 veya daha az ise kazananın puanı 8 puan artar, kaybedenin 8 puan azalır. Puan farkı 138 ile 162
arasındaysa beklenen sonuçta kazanan 2 puan artar, kaybeden 2 puan azalır, beklenmeyen sonuçta kazanan 30
puan artar, kaybeden 30 puan azalır. Bu puanlara ek olarak ayni şartlarda aldıkları sete göre de puan aktarılır.
Örneğin 200 puan farkı olan iki oyuncunun beklenen sonuçlu maçında puanı düşük olan oyuncu 2 set aldıysa puanı
yüksek olan oyuncudan 4 puan düşer, düşük puanlı oyuncu 4 puan artar, yani yüksek puanlı oyuncu yenmiş olsa bile
puan kaybeder.
Maç sayısı arttıkça oyuncunun puanı daha durağan hale gelir. Yaklaşık 60 maçtan sonra başlangıç puanının etkisi
iyice azalır. Örneğin, aşağıdaki iki şıkta başlangıç puanı aşırı farklı, 1400 ve 2300 olarak verilmesine karşın sonuçta
gelinen puan sadece 1993 ile 2000 arasında değişmektedir. Gerçek durum, 3. şıkta, verilen 1981 puanla gelinen
puan olan 1996'dır.

