Nytt klassningssystem för svensk Badminton

1. Inledning
Arbetet med att ta fram ett nytt klassningssystem har pågått i ca två år inom Verksamhetsområde Nationell Badminton (VoNB). Under perioden har ett förslag varit ute på remiss i
badmintonsverige och ett antal s.k. testtävlingar har genomförts. Genom dessa aktiviteter har vi
mottagit ett stort antal svar och synpunkter vilket har varit till mycket stor hjälp i arbetet. Efter
rekommendation av Arbetsgruppen har VoNB beslutat att systemet ska gå live från och med
säsongen 2016/17, alltså från och med 2016-07-01.
2. Beskrivning av det nya klassningssystemet
2.1 Koppling till Sverigerankingen
Förslaget bygger på att klasstillhörigheten kopplas till Sverigerankingen vilket medför dels att
spelare kan flyttas upp och ned i klasser under innevarande säsong. Nytt är också att spelare
kan tillhöra olika klasser i singel, dubbel och mixed. Vidare införs buffertzoner som ger spelare
”mellan” två klasser möjlighet att välja om man vill spela i den högre eller lägre klassen
(se under punkt 3 nedan). Förslaget innebär också att de nuvarande klassningsregistren inte
längre behöver administreras.
2.2 Sverigerankingen – syfte
Ett enhetligt och väl fungerande rankingsystem har länge varit högt uppe på önskelistan för
svensk badminton. En motivator och ett verktyg för att kunna bredda sporten genom att kunna
nivåsätta tävlingar så att alla spelare kan finna glädje i sitt spelande på sin nivå. Detta ger
dessutom en möjlighet att sätta upp inspirerande mål för spelares träning och tävling.
Sverigerankingen utgör också ett underlag för alla arrangörer i arbetet med att seeda tävlingar.
Detta ger ett enhetligt system tar bort godtyckliga seedningar. Alltså ett viktigt stöd
för tävlingsarrangören. Sverigerankingen bygger på resultatredovisning från vårt tävlingsadministrativa program Tournament Planner (TP).
2.3 Online-anmälan
Sedan hösten 2014 så har svensk badminton använt sig av online-anmälan till samtliga
sanktionerade klassningstävlingar. Arbetsgruppen har kontakt med leverantören av TP och
arbetar gemensamt med att göra online-anmälan till ett effektivt verktyg för hantering och
kontroll av klasstillhörigheter.
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3. Nivåer för klasstillhörighet
Till grund för klassningsindelningen ligger spelarens Sverigeranking.
Spelarens totala poäng i en kategori bestämmer vilken klass spelaren är behörig att spela i.
Klass
Elit
A
B
C

HS
> 4000 p
6000 - 1500
1700 – 350 p
< 350 p

DS
> 3000 p
5000 – 1300 p
1500 – 250 p
< 250 p

HD
> 4000 p
5000 – 1500 p
1700 – 350 p
< 350 p

DD
> 3000 p
4000 – 1300 p
1500 – 250 p
< 250 p

MD
> 2500 p
4000 – 1300 p
1500 – 250 p
< 250 p

3.1 Klasstillhörighet
I dubbelkategorierna gäller att det är den högst rankade spelarens klasstillhörighet som styr parets.
Modellen innebär full flexibilitet d.v.s. en spelare kan tillhöra olika klasser under en säsong
beroende på spelarens rankingpoäng och modellen innebär också att en spelare mycket väl
kan vara A-klass i t.ex. HD men B-klass i singel.
Exempel: En elitklassad spelare i singel får således inte med automatik spela elitdubbel.
Då krävs att spelaren antingen har kvalificerat sig poängmässigt för att spela elitdubbel eller
spela med en medspelare som är kvalificerad att spela elitdubbel.
Spelare kan möjligen också få ett ”wild card”, se nedan under punkt 4.
Spelare kan maximalt divergera en klass från sin högsta klasstillhörighet.
Exempel: En elitspelare i singel kan aldrig tillhöra lägre klass än A i dubbel och/eller mixed.
För att få spela i instegsklassen C-klass så krävs att spelaren har mindre än 350 p i herrsingel och
herrdubbel, och mindre än 250 p i damsingel och damdubbel respektive mixed (se tabell).
3.2 Buffertzoner
I den nya modellen införs s.k. buffertzoner mellan klasserna. Detta innebär att en spelare som har
en rankingpoäng som ligger inom en sådan buffertzon har möjlighet att välja klass.
Exempel: En herrsingelspelare med 4500 poäng, kan välja om han vill spela Elit eller A-klass i en
tävling. Buffertzonen skapar mer stimulans för tävlande på rätt nivå.
Observera att mellan C- och B-klass finns ingen buffertzon.

3.3 Justering av gränsnivåer
Ovanstående gränsnivåer kan av VoNB justeras per 2016-12-31 och därefter med 6 månaders
framförhållning.
3.4. Underhåll
Inom VoNB finns en gruppering med ansvar för klassningssystemet.
Gruppen har till uppgift att ta ansvar för bedömningsfrågor och justering av nivåer med mera.
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4. Wild card.
En tävlingsarrangör har alltid möjligheten att erbjuda ”wild card” för att ge en spelare möjlighet
att spela en högre klass än vad rankingpoängen medger. Detta gäller för varje kategori och Elit-,
A- och B-klass. I singel avser ett ”wild card” spelaren och i dubbelkategorierna avser ett ”wild
card” hela paret.
Ett wild card (WC) fyller i första hand två syften:
a) Det finns och kommer alltid att finnas spelare som spelat endast ett mycket begränsat
antal tävlingar per säsong, Det innebär att de inte kommer att kunna få tillräckligt med
poäng för att spela t.ex. A-klass fast det är spelarens egentliga spelstyrkenivå.
b) Arrangören har ”hemmaspelare” som de vill lyfta fram.
OBS! Det är tävlingsarrangören som delar ut ”wild card”.
En tävling får utdela 10 % ”wild card”, av antalet anmälda spelare i en kategori.
Antalet rundas av nedåt till närmaste heltal.
Exempel: 29 anmälda spelare ger 2 stycken WC, 31 spelare ger 3 WC.
En arrangör kan alltid dela ut 1 Wildcard per kategori.
VoNB har även möjlighet att ge dispens för en hel säsong med samma syfte som ett ”wild card”.
Exempel: En damspelare har varit hemma och fött barn och vill göra come back eller en spelare
som har varit långtidsskadad och kanske borta mer än en säsong men bedöms inte ha fallit i
spelstyrka så mycket som rankingpoängnivån visar.
5. Fastställande av nivåer för att få spela seniorklass
Det krävs en minipoäng för ungdomsspelare för att få spela i seniorklass.
Detta för att undvika en utarmning av ungdomsklasserna och samtidigt för att höja kvalitén på
seniortävlingarna. Det syftar också till att skapa en jämnare fördelning
av spelare då vi idag ofta ser väldigt stora startfält i B-klass samtidigt som vi har väldigt små
startfält i många av ungdomsklasserna.
Här nedan följer kvalificeringsnivåer för att gå upp och spela seniorklass.
U19
U17
U15
U13
U11

Alltid tillåtet att spela seniortävlingar
Alltid tillåtet att spela seniortävlingar
Pojkar 700 p
Flickor 700 p
Pojkar 700 p
Flickor 700 p
Inte tillåtet att spela seniortävlingar

Det är alltid tillåtet att spela en högre ungdomsklass d.v.s. U13 kan spela U15 etc.
Ett räkneexempel:
En U15-spelare behöver gå till final i fyra ordinära nivå-3 U15-tävlingar så har
spelaren samlat tillräckligt med poäng.
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6. Nivåindelning av svenska tävlingar
För att ytterligare stärka vår Sverigeranking delas seniortävlingar, A-, B- och C-klass, i två
nivåer. Detta för att jämna ut att olika tävlingar har olika kvalitet på startfälten.
Modellen bygger på att de anmälda spelarnas genomsnittliga rankingpoäng bestämmer
vilken nivå en tävlingsklass och kategori slutligen får.
Tävlingens nivå fastsälls när sista anmälningsdatum har passerats och den genomsnittliga
poängen därvid kan räknas fram. Poängteras här att enskild nivå sätts för såväl klass som
kategori. Exempel: Mixeddubbel A kan ha en nivå och herrsingel B en annan i samma tävling.
7. Tävlingsarrangörens ansvar
Sista anmälningsdatum till en tävling ska vara 14 dagar innan tävlingsdatum.
Sverigerankingen uppdateras torsdagar varje vecka.
Seedning ska göras utifrån den ranking som uppdaterats första torsdagen efter att anmälningstiden har gått ut (9 dagar innan tävlingsstart).
Lottning ska göras samt publiceras senast 8 dagar innan tävlingsstart.
Tidsättning ska fastställas och publiceras senast 5 dagar innan tävlingsstart.
Om spelare blivit anmäld i fel klass så är det tävlingsledarens ansvar att se till att flytt sker
till korrekt klass.
VoNB arbetar med att lägga in spärrar i online-anmälan som förhindrar att spelare
blir anmäld i fel klass.
8. TP-stöd
Systemstöd i TP kommer löpande att utvecklas för att förenkla arbtetet för tävlingsarrangörer.
Exempel på sådan utveckling är automatisk klasstillhörighet för spelare och automatisk
nivåsättning av tävlingar.
VoNB Klassningsgruppen
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