
-  Menyesuaikan  bobot  permainan  untuk  memberi:

Pbefore:  Poin  sebelum  pertandingan

•  I=  25  pertandingan  Kualifikasi  untuk  kompetisi  final  Konfederasi  dan  final  Piala  Dunia  FIFA

•  I=  50  pertandingan  kompetisi  final  Piala  Dunia  FIFA  hingga  tahap  QF  •  I=  60  pertandingan  

kompetisi  final  Piala  Dunia  FIFA  dari  tahap  QF  dan  seterusnya

Disebut  oleh  FIFA  sebagai  "SUM",  algoritme  baru  yang  dikembangkan  khusus  untuk  FWR  baru  telah  disesuaikan  untuk  

mencerminkan  sejumlah  pertimbangan  FIFA,  termasuk  yang  berikut:

•  I=  35  pertandingan  final  Konfederasi  hingga  tahap  QF  •  I=  40  pertandingan  final  kompetisi  

Konfederasi  dari  tahap  QF  dan  seterusnya;  semua  pertandingan  Piala  Konfede  FIFA

•  I=  05  Pertandingan  persahabatan  dimainkan  di  luar  jendela  Kalender  Pertandingan  Internasional

Sepanjang  proses  peninjauan  dan  konsultasi  ini,  tujuan  utamanya  adalah  untuk  mengidentifikasi  algoritme  yang  tidak  hanya  

intuitif,  mudah  dipahami,  dan  meningkatkan  akurasi  rumus  secara  keseluruhan,  tetapi  juga  mengatasi

o  kurang  penting  untuk  pertandingan  persahabatan  dan  lebih  penting  untuk  babak  final

o  lebih  penting  untuk  pertandingan  babak  sistem  gugur  daripada  pertandingan  penyisihan  grup  di  final

I:  pentingnya  pertandingan

Model  baru  untuk  menghitung  Peringkat  Dunia  FIFA/Coca-Cola  (FWR)  dikembangkan  selama  dua  tahun  di  mana  sejumlah  besar  

algoritma  yang  berbeda  diuji  dan  dibahas  secara  ekstensif.

kompetisi,  seperti  Final  Piala  Dunia  FIFA

-  Tidak  termasuk  kerugian  di  babak  knock-out  kompetisi  final  dari  perhitungan

•  I=  25  Play-off  dan  pertandingan  final  kompetisi  Nations  League

•  I=  10  Pertandingan  persahabatan  yang  dimainkan  selama  jendela  Kalender  Pertandingan  Internasional

umpan  balik  yang  diterima  tentang  model  sebelumnya  dan  memberikan  kesempatan  yang  adil  dan  setara  bagi  semua  tim  di  
semua  konfederasi  untuk  naik  ke  FWR.

kompetisi

•  I=  15  Pertandingan  fase  grup  kompetisi  Nations  League

Peringkat  Elo  telah  digunakan  dalam  olahraga  lain  selama  beberapa  dekade.  Versi  modifikasi  dari  peringkat  Elo  saat  ini  

digunakan  untuk  Peringkat  Dunia  Wanita  FIFA.

kompetisi

Metode  perhitungan  Elo  menambah/mengurangi  poin  (sebagai  lawan  dari  poin  rata-rata)  untuk  pertandingan  individu  ke/

dari  total  poin  tim  yang  ada.  Poin  yang  ditambahkan  atau  dikurangi  sebagian  ditentukan  oleh  kekuatan  relatif  dari  dua  lawan,  

termasuk  harapan  logis  bahwa  tim  yang  lebih  tinggi  di  peringkat  harus  tampil  lebih  baik  melawan  tim  yang  lebih  rendah  di  

peringkat.

Rumus  untuk  algoritma  SUM  adalah  sebagai  berikut:

P  =  P  sebelum  +  I  *

Revisi  Peringkat  Dunia  FIFA /  Coca-Cola

(W  –  Kami)

Ringkasan

Tentang  formula  baru
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W:  hasil  pertandingan

Dengan  demikian,  tim  A  memenangkan  17  poin  dan  memiliki  P  =  1317  poin  setelah  pertandingan.  Tim  B  kehilangan  jumlah  poin  yang  sama  

dan  dengan  demikian  berakhir  dengan  1483  poin  setelah  pertandingan.

Jika  (W  –  Kami)  <  0  maka  P  =  Psebelum

•  1  =  menang;  0,5  =  menggambar;  0  =  kekalahan

Untuk  tim  B  rumusnya  adalah:  P  =  1500  +  25  *  (0-  (1 /  (10  exp  (-(1500-1300)/600)  +  1)))

•  Babak  knock-out  dari  kompetisi  final:  Tim  yang  memperoleh  poin  negatif  di  babak  knock-out  dari  kompetisi  final  (misalnya  karena  kalah,  

atau  bahkan  menang  setelah  PSO  melawan  tim  yang  lebih  lemah)  tidak  kehilangan  poin:

Sehubungan  dengan  pengenalan  SUM,  penting  untuk  melakukan  transisi  dengan  lancar  dari  FWR  sebelumnya  ke  yang  baru.  Untuk  penyemaian  

awal  tim  di  FWR  baru,  tim  didistribusikan  secara  merata  pada  kisaran  sekitar  800  hingga  1600  poin1 .  Selisih  poin  antara  dua  tim  yang  berdekatan  

ditetapkan  pada  4  poin.

•  Adu  Penalti  (PSO):  Pertandingan  yang  diputuskan  dalam  PSO  diperlakukan  sebagai  seri  untuk  tim  yang  kalah  dan  sebagai  "setengah  

menang"  untuk  tim  yang  menang:  W  untuk  tim  yang  menang  adalah  0,75  bukannya  1,0  untuk  kemenangan  setelah  reguler  atau  

perpanjangan  waktu.

Kondisi  ini  diberlakukan  untuk  melindungi  total  poin  tim  yang  lolos  ke  babak  knock-out.

Kami:  hasil  yang  diharapkan  dari  pertandingan

Beberapa  kondisi  tambahan  yang  termasuk  dalam  formula  SUM  baru  untuk  mengatasi  masalah  khusus  dalam  sepak  bola  internasional  meliputi:

B]

W  untuk  tim  yang  kalah  =  0,5

Dengan  dr=perbedaan  peringkat  kedua  tim  yang  bertanding,  yaitu  dr  =  [Psebelum  Tim  A  –  Psebelum  Tim

Jika  PSO,  maka

Untuk  tim  A  rumusnya  adalah:  P=1300+25*(1–(1/(10  exp  (-(1300–1500)/600)  +1)))

Catatan:  Dalam  beberapa  kasus,  permainan  berakhir  dengan  pemenang  setelah  waktu  reguler  atau  perpanjangan  waktu,  tetapi  tetap  

menyertakan  PSO  untuk  menentukan  tim  yang  pada  akhirnya  akan  lolos  ke  babak  berikutnya.  Permainan  ini  diperlakukan  sebagai  

kemenangan  dan  kekalahan  biasa.

Contoh:  Tim  A  memiliki  1300  poin  sebelum  pertandingan  dan  memenangkan  kualifikasi  kontinental  melawan  tim  B  yang  memiliki  1500  poin.

W  untuk  tim  pemenang  =  0,75

Kami  =  1 /  (10(-dr/600)  +  1)

Nilai  atas  sesuai  dengan  perkiraan  total  poin  tim  peringkat  terbaik  di  FWR  sebelumnya  pada  Juni  2018  (mis
Jerman  =  1558  poin)

Kondisi  tambahan

1
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1.  Salah  satu  keuntungan  utama  SUM  adalah  memungkinkan  transisi  yang  mulus  dari

Setelah  konversi  selesai,  hasil  Piala  Dunia  FIFA  2018  RussiaTM  kemudian

Pseeding=  1600  -  (R  –  1)  *  4

dibedakan  antara  yang  dimainkan  selama  jendela  Kalender  Pertandingan  Internasional  (nilai  =

Pseeding  untuk  tim  dengan  R=1  adalah  1600

Pertandingan  kompetitif  di  turnamen  kejuaraan  sekarang  dibedakan  antara  grup

2.  Perhitungan  poin  rata-rata  tahunan  –  yang  merupakan  bagian  dari  formula  peringkat  dunia  sebelumnya  –  adalah

1)  Tabel  peringkat  sebelumnya  diubah  menjadi  tabel  baru  tanpa  perpindahan  dalam  urutan  tim;  yaitu  setiap  tim  mempertahankan  

posisi  peringkat  relatifnya.  Dalam  kasus  di  mana  tim  berbagi  peringkat  yang  sama  (R),  tim  yang  mengikuti  diberi  peringkat  

langsung  berikutnya  yang  memungkinkan.

Pseeding  untuk  tim  dengan  R  =  100  adalah  1204

metode  perhitungan  sebelumnya  akan  dikurangi,  atau  hilang  seluruhnya,  termasuk

tim  di  kompetisi  yang  paling  sulit.  Selanjutnya,  untuk  mengurangi  konsekuensi  negatif  dari  kekalahan  dalam  turnamen  

kejuaraan,  kekalahan  di  babak  sistem  gugur  kompetisi  final  tidak  akan  menghasilkan  pengurangan  poin  bagi  tim  yang  

kalah.

2)  Poin  untuk  penyemaian  dihitung:

formula  peringkat  sebelumnya  ke  yang  baru.  Semua  tim  memulai  SUM  dalam  urutan  peringkat  FWR  lama.

Rumus  SUM  seperti  yang  sebelumnya.  Berkat  metode  penghitungan  jumlah  poin,  berhasil

3.  Variabel  pembobotan  Konfederasi  dari  formula  sebelumnya,  yang  membuat  kenaikan  di  klasemen  lebih  menantang  

bagi  tim  dari  Konfederasi  selain  Eropa  atau  Amerika  Selatan,  telah  dihapus.  Tim  sekarang  akan  memiliki  

kesempatan  yang  sama  untuk  meningkatkan  di  klasemen  terlepas  dari  afiliasi  regional  mereka.

10)  versus  yang  dimainkan  di  luar  tanggal  kalender  resmi  (nilai  =  5).

dihitung.

Contoh:

membedakan  yang  paling  kecil  dari  jenis  kecocokan  yang  paling  penting.  Untuk  memulai,  pertandingan  persahabatan  

diberi  bobot  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  pertandingan  kompetitif.  Selanjutnya,  persahabatan  sekarang  juga

Pseeding  untuk  tim  dengan  R  =  3  adalah  1592

tidak  difaktorkan  dalam  persamaan  SUM.  Akibatnya  masalah  yang  muncul  sehubungan  dengan

pertandingan  panggung  dan  pertandingan  knock-out  tahap  akhir  untuk  memberi  penghargaan  kepada  yang  paling  sukses

devaluasi  poin  melalui  waktu,  fluktuasi  poin  harian,  dan  kemampuan  tim  untuk  mempengaruhi  posisi  peringkat  

dengan  menghindari  pertandingan  persahabatan.

Prosedur  dua  langkah  memandu  konversi:

Pseeding  untuk  tim  dengan  R  =  200  adalah  804

5.  Peringkat  negara  tuan  rumah  yang  tidak  memainkan  pertandingan  kualifikasi  kompetitif  pada  periode  sebelum  kompetisi  

kejuaraan  tidak  akan  terkena  dampak  yang  parah  atau  negatif  dengan

4.  Kategori  baru  pertandingan  dan  bobot  pertandingan  telah  diperkenalkan  secara  efektif

hasil  dalam  pertandingan  persahabatan  akan  menghasilkan  perolehan  poin  yang  lebih  substantif  daripada  yang  diizinkan  oleh  

formula  yang  ada  saat  ini.

Contoh:  Jika  ada  dua  tim  di  posisi  no.  11,  mereka  berdua  mendapat  R  =  11,  dan  tim  berikut  mendapat  R  =  12  (bukan  R  =  13).

Manfaat  dari  formula  baru
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