BEREKENING
DUBBELKLASSEMENTEN 2020
1.

De berekening van de dubbelklassementen gebeurt in 2 stappen :

ALGEMEEN

Het klassement van een dubbelspeler wordt uitgedrukt in
waardepunten (dubbelwaarde).
De dubbelwaarde van een speler kan nooit lager zijn dan zijn
enkelwaarde.
De berekening wordt alleen toegepast bij spelers die in het voorbije
jaar minstens 8 dubbelwedstrijden hebben gespeeld.

2.

PUNTENTOEKENNING EN
BEREKENING

Het toekennen van de punten (per speler) geschiedt volgens
onderstaande tabel.
Aantal ploegen

4-7

8-16

17-32

33-64

>64

Winnaar

8

10

12

14

16

Finalist

5

7

9

11

13

Verl ½ fin

2

4

6

8

10

2

4

6

8

2

4

6

2

4

Verl ¼ fin
Verl 1/8 fin
Verl 1/16 fin
Verl 1/32 fin

2

Opmerking : Om deze punten te krijgen moet men minstens 1
wedstrijd gespeeld en gewonnen hebben.

1° berekening : men stijgt 1 klassement in dubbelwaarde als het
behaalde puntentotaal groter is dan het aantal reeksen (*) x 4 + de
officiële dubbelwaarde die de speler bezit.
2° berekening : men stijgt 2 klassementen in dubbelwaarde als het
behaalde puntentotaal groter is dan het aantal reeksen (*) x 7 + de
dubbelwaarde die men reeds bekomen heeft na de eerste
berekening.
Men zakt 1 klassement in dubbelwaarde als het behaalde
puntentotaal kleiner is dan het aantal reeksen waarin men speelde.
Men kan echter nooit lager zakken dan zijn enkelwaarde.
Bovenvermelde berekeningen worden ook toegepast op spelers die
nog geen dubbelklassement hebben.
Als uitgangspunt wordt hun huidig enkelklassement genomen. Van
zodra zij 8 wedstrijden gespeeld hebben in dubbelspel, krijgen zij
op basis van bovenvermelde berekeningen een dubbelklassement
toegekend.
Wie gedurende 1 seizoen inactief is (minder dan 8 wedstrijden), zal
zijn/haar dubbelwaarde gedurende nog 2 jaar behouden. Blijft
hij/zij verder inactief dan zal hij/zij om de drie jaar 1 waarde
zakken.
Indien een speler zijn enkelklassement daalt, dan daalt ook zijn
dubbelklassement tenzij het dubbelklassement dat jaar werd
behaald op basis van dubbelspelresultaten.
(*) zijnde het aantal reeksen waarin men speelde én waarin men
punten behaalde.

3.

OPMERKINGEN

W.O. en F.F.: Een speler die een overwinning behaalt door W.O.
krijgt voor die wedstrijd geen punten toegekend. Dus W.O. krijgen
telt niet als overwinning.
Een speler die W.O. geeft zonder geldige reden (F.F.) krijgt 2 extrapunten toegekend. Deze extra punten tellen niet mee voor het
bepalen van het aantal reeksen (zie par. 2, 1° en 2°)
Wedstrijden met opgave: degene die opgeeft verliest de wedstrijd
en er worden punten toegekend zoals voor een gewone wedstrijd
(zowel voor winnaar als verliezer).
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