BASISPRINCIPES

KLASSEMENTEN & RANKING
HUIDIG SYSTEEM

NIEUW SYSTEEM

Klassementen

Klassementen

6

12

A - B1 - B2
C1 - C2 - D

Klassement hangt af van de som van de punten behaald
tijdens de 10 beste toernooi- en 10 beste interclubresultaten
afgelopen 52 weken.
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Klassement verschil tussen verschillende disciplines.

Elke 2 maanden klassementswijziging.
(januari-maart-mei-juli-september-november)

Gemiddelde
Behaalde punten per wedstrijd afhankelijk van klassement tegenstander
(hoe hoger, hoe meer punten.) In (gemengd) dubbel wordt het
gemiddelde klassement van beide tegenstanders gebruikt. Beide spelers
dubbelpaar krijgen zelfde aantal punten

Puntentotaal
Behaalde punten afhankelijk van ronde bereikt op toernooi
of afdeling waarin gespeeld wordt op interclubcompetitie.
Beide spelers krijgen zelfde aantal punten toegekend.

Behaalde punten voor een verloren wedstrijd is 0 punten.
Niet alle wedstrijden worden in rekening gebracht:
Verloren wedstrijden tegen meer dan 1 klassement hoger niet
Gewonnen wedstrijden die het gemiddelde verlagen niet

Punten voor verloren wedstrijd.
Alle wedstrijden in rekening gebracht.
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som van behaalde punten zowel gebruikt voor stijgen
als dalen.

Niet van toepassing

Grenswaarde voor stijgen
Gemiddelde (individueel)
Grenswaarde voor dalen

Stijgen & dalen

Indien je som behaalde punten
boven de grenswaarde ligt,
dan stijg je van klassement.

+1

Gemiddeldes:
1 voor stijgen en 1 voor dalen

Stijgen

Dalen

Stijgen & dalen

Klassement
per
mogelijk (stijging).

Klassementen verschil tussen
verschillende disciplines.

Klassement hangt af van gemiddelde van behaalde
punten afgelopen 52 weken. Waarbij 1 het hoogste
klassement is, en 12 het laagste.

Elke 2 maanden klassementswijziging.
(januari-maart-mei-juli-september-november)

1

2

1-2-3-4-5-6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

wijziging

Indien je som behaalde punten
de grenswaarde bereikt, dan
daal je van klassement.

1e

Daling na 1 jaar na stijgen, 2de
daling na 2 jaar, 3de daling na 5
jaar
Maximaal 2 klassementen niet
van toepassing (dalen kan door
verliezen of inactiviteit)

Indien je gemiddelde boven de
grenswaarde ligt, dan stijg je
van klassement.
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Klassement
(stijging)

per

wijziging

Indien minder dan 7
wedstrijden
meegeteld,
correctie voor gemiddelde

Indien je gemiddelde onder de
grenswaarde ligt, dan daal je
van klassement.

1

klassement
(daling)

per

wijziging

Bescherming tegen dalen door
inactiviteit
laatste
2
jaar:
maximaal
2
klassementen
(dalen door verlies kan wel)

HUIDIG SYSTEEM

NIEUW SYSTEEM

Resultaten

Resultaten

Alles telt mee.

Tellen mee:
Belgische tornooien en interclub competities bij volwassenen.

Tellen niet mee:
Internationale toernooien die meetellen voor BWF,
competities & (inter)nationale tornooien bij jeugd en senioren.

Ranking

Ranking

Rangschikking
volgens
ongeacht klassement.

Organisatie tornooien
Geen groepering van klassementen per reeks.
Maximaal 2 reeksen hoger inschrijven dan
eigen klassement.

Organisatie interclubcompetitie
Index speler berekend door som van
waardes toegekend voor elk klassement.
Alsook som index beide spelers in
(gemengd) dubbel.
Opstelling in volgorde van aflopende index.

Rangschikking volgens klassement, daarna
volgens hoogste gemiddelde voor stijgen,
daarna volgens gemiddelde voor daling

puntentotaal,

Organisatie tornooien
Geen beperking voor dubbelparen met
klassementsverschil.

Groepering van 2 klassementen per reeks.

(1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12)

Geen (gemengde) dubbelparen
van spelers met meer dan
klassementen verschil.

Maximaal in reeks inschrijven 1 klassement
hoger dan eigen klassement.

Organisatie interclubcompetitie
Index speler berekend door som van
klassementen in disciplines te nemen.

Opstelling in volgorde van oplopende index per discipline. In (gemengd)
dubbel wordt de som van de index van beide spelers gebruikt.

Varia
Klassement internationale (jeugd)spelers
bijgehouden zodat deze in een correcte
toernooireeks kunnen ingedeeld worden.
Aanvraag tot herziening klassement bij
Nationale klassementscommissie mogelijk.
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