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Nyt ranglistesystem 2018-2018 (hold- og turneringsspillere)
Med virkning for sæson 2018-2019 er indført et nyt ranglistesystem. Det nye ranglistesystem har i korthed
til formål:


at sikre, at alle konkurrence-badmintonspillere (såvel hold- som turneringsspillere, og uanset alder
/ køn) bliver rangeret ift. hinanden på en samlet liste, så alle kan indgå i de mest jævnbyrdige
konkurrencer / kampe – og i princippet så alle (uanset alder og køn) kan spille mod hinanden. På
sigt kan man forestille sig, at der ikke foretages opdeling mellem ungdom, seniorer, veteraner og
motionister – eller opdeling i D-C-B-A-M-E, men alene point-intervaller.



at mindske (særligt ungdommens) jagten på bogstaver (oprykning D-C-B-A-M-E), og dermed point –
og i stedet understøtter langsigtet udvikling (og fastholdelse af spillerne i sporten). Det gøres bl.a.
ved at have større ”træghed” i ændring af point, så spillerne bliver længere i en aktuel række.

Du kan læse mere om den nye rangliste på http://faqrangliste.badminton.dk.
På www.badmintonpeople.dk kan du (som deltager i turneringer/holdkampe) se, hvor du er placeret på
den nye rangliste (sæson 2018/2019).
http://badmintonpeople.dk/DBF/Ranglister/

Indplaceringen har betydningen for, hvilken række (turneringer og hold), en spiller må deltage i / på.
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For ungdom er fastsat følgende opdeling for 2018/2019:

Læsevejledning:


Der skelnes (som hidtil) mellem årgange (U9 – U 19) og række.



Indplaceringen i rækkerne (D-C-B-A-M-E) afhænger af antal point.
Som det ses af tabellerne, så er der (og det er nyt) et (ret stort) overlap mellem de enkelte rækker.
F.eks. kan en U15 Drenge-spiller med 1.600 point spille i såvel C (1.000-1.700) som B rækken
(1.500-2.000). Det betyder også, at man kan vinde og tabe mange kampe (og dermed point) før det
får betydning for, om man bliver tvunget til at ændre række. Man kan altså fortsætte med at spille
med dem man plejer, uanset om man er inde i en god eller mindre god periode.
o A, B, C og D-rækkerne omfatter som hidtil spillere, der spænder fra begyndere (D) til de
meget dygtige spillere, der ikke er helt dygtige nok til at være Mesterække-spiller.
o M(ester)-rækken – omfatter de spillere, der er niveauet lige under Elite-spillerne. Dog kan
Elitespillere stille op i M-rækken, hvis de ikke er blandt de 15 bedste i Danmark i deres
aldersklasse. M-rækken omfatter flere personer end tidligere – og spænder over meget
større forskelle i spillestyrke end hidtil. Det er blevet en ordentlig mundfuld for dem, der
ligger i den lave ende af M-række – og måske skal møde en E-spiller (så er der udsigt til en
ordentlig omgang klø….).
o E(lite)-rækken – omfatter de 32 ungdomsspillere i Danmark, der har flest point (i hver
aldersklasse). Hvis en ny spiller formår at spille sig op i E-rækken, så er der en anden spiller,
der rykker ned til M-rækken. Der er altså altid 32 spillere i Eliterækkerne (hverken flere
eller færre).
Tidligere var gruppen beskeden ved sæsonstart for at vokse sig enorm ved sæsonslutning –
fordi mange spillere i en sæson kunne nå at optjene det antal point, der skulle til at blive Espillere.
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For senior (senior, senior+/veteraner, og motionister) er fastsat følgende opdeling for 2018/2019:

Læsevejledning:




Der skelnes (som hidtil) mellem årgange
o Seniorer 18-30 år (men +30-årige kan deltage).
o

Seniorer + (9 årgange fra +30 år - +70 år, dvs. spring på 5 år).
Tidligere benævnt ”Veteran” (+40 år). Man kan spille i en yngre årgang, end dåbsattesten
tilsiger (men ikke omvendt) – dvs. en 54 årig skal som udgangspunkt spille +50, og må gerne
spille f.eks. +40 (husk iltapparat), men ikke +55.

o

Motionister – ingen ændring, dvs. ingen aldersopdeling.

Indplaceringen i rækkerne (D-C-B-A-M-E) afhænger af placering (nr.) på ranglisten. Dvs. antal point
afgør, hvor højt på ranglisten en spiller ligger / hvilket nr. på ranglisten en spiller har – og denne
placering (nr.) er så afgørende for, hvilken kategori spilleren indgår i.
o Da kategorierne er bestemt af nr. på ranglisten, så omfatter en kategori altid et fast antal
spillere; f.eks. omfatter HD i B-rækken altid de 2.200 spillere, der ligger nr. 1.001-3.200 på
ranglisten.
Som det ses af tabellerne, så er der (og det er nyt) et (ret stort) overlap mellem de enkelte rækker.
En spiller kan således tilhøre to forskellige rækker (og kan altså valgfrit vælge at spille turneringer i
begge de rækker, som spillerende tilhører):
o En DD-spiller, der ligger nr. 1.400 på ranglisten (målt på point) kategoriseres som B/Crække spiller (da B-rækken og C-rækken i DD omfatter henholdsvis nr. 401-1.600 og 1.2012.600 på ranglisten).
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Point ved kampe (såvel holdkampe som individuelle turneringer) følger et skema (der er to forskellige
skemaer – afhængig af om spilleren har under eller over 3.200 point), der for spillerne i RB ser således ud:.

For RBs spillere (ungdom såvel som seniorer) kan man opsummere det sådan:
o

Alle kampe indgår i pointberegning (singler, doubler, mix)

o

Taber man til en modstander, mister man kun point, hvis modstanderen havde færre point
end en selv (uventet nederlag). Man kan miste fra 1-22 point – flest, hvis modstanderen
havde mange færre point end en selv – og omvendt få point, hvis man har næsten samme
antal point som sin modstander.

o

Vinder man over en modstander får man fra 5 til 19 point. Der er flere point for at vinde
over en modstander, der har flere point end en selv – end en modstander, der har færre
point end en selv. Tilsvarende får man flest point for at vinde over en modstander, der
havde mange flere point end en selv – og omvendt få point, hvis man har næsten samme
antal point som sin modstander.
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