BEREKENING PADEL ZOMERKLASSEMENT (JUNI 2022)
BEREKENING IN 5 STAPPEN
De padelklassementen worden berekend in 5 stappen. Hieronder een schematisch overzicht van de stappen van je huidig
klassement (startklassement 2022) naar het nieuwe klassement (zomerklassement 2022). Lees verder voor de gedetailleerde info
per stap.
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• Basisregels
- Wedtrijden WO, FF, 0/0 opgave en wedstrijden waarbij een duo meer dan 2 klassementen
verschil heeft worden niet weerhouden voor de berekening
- Bepaling niveau(s) waarop wedstrijd telt
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• Toepassing correctiefactoren:
- Poule, 1e ronde eindtabel, 2e ronde eindtabel
- Prestaties van dames bij de Padel Tour Heren / Interclub Open

• Circuits-algoritme bepaalt welk circuit voor hoeveel meetelt
• Het circuits-algoritme bepaalt de winstpunten en verliespunten per niveau

3

• Berekening winstratio o.b.v. winstpunten en verliespunten per niveau rekening houdend met een
toepassing van een correctie voor veelspelers
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• Per niveau met ratio wordt een klassement voorgesteld
• Hoogste voorgestelde klassement wordt toegekend

5

STAP 1: Basisregels bepalen welke wedstrijden meetellen en op welk niveau
•
•

Alle resultaten met W.O., F.F., 0/0 opgave worden geschrapt.
Alle wedstrijden Padel Tour Dames/Heren/Gemengd en interclub Open/Dames worden opgenomen
in de berekening op het niveau dat als volgt bepaald wordt:
• PADEL TOUR wedstrijden worden geteld op het niveau van de gespeelde reeks (ongeacht
de klassementen van de spelers)
• INTERCLUB wedstrijden waarbij er maximaal 2 klassementen verschil is tussen de
partners van elk duo, worden geteld op het niveau van de tegenstanders (dus niet op het
niveau van de interclubreeks). Het niveau wordt als volgt bepaald:
• Tegenstanders met eenzelfde klassement = telt op niveau van de tegenstanders
(Vb match tegen P300/P300: telt op P300)
• Tegenstanders met 1 klassement verschil = telt op hoogste klassement (Vb match
tegen P300/P200: telt op P300)
• Tegenstanders met 2 klassementen verschil = telt op het niveau tussenin (Vb
match tegen P300/P100: telt op P200). Uitzondering: bij de dames telt een
match tegen P300/P500 op P500 niveau aangezien er geen P400
damesklassement is.
• Matchen waarbij een duo meer dan 2 klassementen verschil heeft tellen niet mee
in de berekening. Interclub resultaten waarbij in 1 duo meer dan 2 klassementen
verschil is tussen de spelers tellen voor NIEMAND mee. (Vb match P100/P400 →
telt voor niemand mee)
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•

Winstmatchen op hoger(e) niveau(s) EN verliesmatchen op lager(e) niveau(s) worden mee
opgenomen in het niveau van je eigen (huidige) klassement. Op deze manier worden meer
wedstrijden per niveau in rekening gebracht wat zorgt voor een meer accurate berekening.
▪
Winstwedstrijden op hoger(e) niveau(s) tellen mee bij winst wedstrijden op je eigen
niveau (vb als je als P400 wint tegen duo P500, telt deze wedstrijd naast een winst op
P500 niveau ook als winstwedstrijd op P400 niveau).
▪
Verlieswedstrijden op lager(e) niveau(s) tellen mee bij verlies wedstrijden op je eigen
niveau (vb als je als P400 verliest tegen een duo P300, dan telt deze wedstrijd naast een
verlies op P300 niveau ook als een verlieswedstrijd op P400 niveau)

STAP 2: Correctiefactoren worden toegepast
•

Waardering poule + 1e wedstrijd eindronde + vanaf 2e wedstrijd eindronde
▪ Een poule winst/verlies telt als 1
▪ Een eerste eindronde winst telt als 1,5. Een eerste eindronde verlies telt als 0,5
▪ Een tweede eindronde of verder winst telt als 1,5. Een verlies telt niet meer mee.
Heren wedstrijden
Dames wedstrijden
Gemengde wedstrijden in
Padel Tour Gemengd
Winst
Verlies
Poule
1
1
e
Tabel 1 ronde
1,5
0,5
Tabel 2e ronde of verder
1,5
0

•

Weging prestatie dames in Padel Tour Heren en Interclub Open
Wedstrijden van dames in
Heren tornooien/
Open interclub
Winst
Verlies
Poule
1,25
0,5
e
Tabel 1 ronde
1,5
0,25
Tabel 2e ronde of verder
1,5
0

STAP 3: Circuits-algoritme voor de berekening punten per niveau voor winsten en verliezen
•

Aan de hand van een algoritme worden winst en verlies wedstrijden uit verschillende competities
opgeteld (winsten worden apart opgeteld en verliezen worden apart opgeteld).
HEREN
1*Padel Tour Heren + 0,8*Interclub Open + 0,2*Padel Tour Gemengd

DAMES
1*Padel Tour Heren + 1*Padel Tour Dames + 0,8*Interclub Open + 0,8*Interclub Dames + 0,2*Padel Tour Gemengd

•

Padel Tour Gemengd wedstrijden worden opgenomen met factor 0,2.
o In het geval een speler naast de Padel Tour Gemengd ook Interclub of Padel Tour
heren/dames speelde, tellen Padel Tour Gemengd wedstrijden minder mee in
vergelijking met de Padel Tour Heren/Dames en Interclub.
o In het geval een speler enkel Padel Tour Gemengd speelde ontvangt de speler wel een
berekening met de factor 0,2.

STAP 4: Berekening van de ratio per niveau op basis van WINST-VERLIES punten per niveau
• Je ontvangt pas ratio voor een reeks vanaf:
o Lager niveau dan je klassement en niveau van je klassement: vanaf 5 matchen of meer in
dat niveau (inclusief winst hoger niveau & verlies lager niveau voor het niveau van je
eigen klassement)
o Hoger niveau dan eigen klassement: 9 matchen of meer in dat niveau
• Correctie verliespunten voor ‘veelspelers’ (per niveau – alle competities samen)
o Correctie zodat ‘minder goede’ resultaten vervallen voor veelspelers
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Vanaf 16 matchen in een niveau wordt per 8 gespeelde wedstrijden in een niveau 1
verliespunt geschrapt in het betreffende niveau. De -1 wordt toegepast in de formule van
de ratio.
• Vb 16 gespeelde matchen: verlies -1
• Vb 10 gespeelde matchen: geen correctie
• Vb 24 gespeelde matchen: verlies -2
• Berekening winstratio per niveau o.b.v. formule:
o

Winstpunten
(Winstpunten + verliespunten*)
* Correctie van de verliespunten voor ‘veelspelers’

STAP 5: Toekenning stijging, daling, behoud
•
•

Op basis van elke winstratio krijg je een voorgesteld klassement op basis van de grenstabellen. Per
ratio kan je een hoger/lager/hetzelfde klassement dan/van de reeks voorgesteld krijgen.
De grenzen voor stijgen/dalen/behoud t.o.v. het gespeelde niveau werden vastgelegd i.f.v. een
optimale verdeling van spelers over de verschillende klassementen. Grenzen verschillen per niveau
en geslacht.
HEREN - Toekenning nieuw klassement
Niveau van
de prestaties
P100
P200
P300
P400
P500
P700
P1000

1 lager dan het
gespeelde niveau
NVT
< 20%
< 20%
< 20%
< 20%
< 20%
< 20%

Klassement van
het gespeelde niveau
<65%
> 20% en < 75%
> 20% en < 80%
> 20% en < 80%
> 20% en < 80%
> 20% en < 80%
> 20%

1 hoger dan het
gespeelde niveau
> 65%
> 75%
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
NVT

DAMES - Toekenning nieuw klassement
1 lager dan het
Klassement van
1 hoger dan het
gespeelde niveau
het gespeelde niveau
gespeelde niveau
NVT
<65%
> 65%
< 20%
> 20% en < 75%
> 75%
< 20%
> 20% en < 80%
> 80%
< 20%
> 20% en < 80%
> 80%
< 20%
> 20%
NVT
> 0%
NVT
NVT
> 0% (2 lager)
NVT
NVT
* Aangezien er geen P700/P1000 damesklassement bestaat krijgen dames met prestaties op
dit niveau een P500 klassement toegekend

Niveau van
de prestaties
P50
P100
P200
P300
P500
(P700)*
(P1000)*

•

•
•
•

Minimum aantal matchen om te stijgen:
▪ O.b.v. ratio op niveau van eigen klassement:
• 1 klassement stijgen of dalen kan vanaf ≥ 5 matchen
▪ O.b.v. ratio op een niveau hoger dan eigen klassement:
• Stijgen (t.o.v. je huidige klassement) o.b.v. een ratio in één of meer niveaus
hoger dan eigen klassement kan pas vanaf ≥ 9 matchen in dat niveau
• Als de winstratio van een hoger niveau een stijging voorstelt, kan je enkel
stijgen t.o.v. huidige klassement indien het ratio op het eigen klassementsniveau
≥ 60% is (of niet gespeeld of te weinig matchen voor ratio)
Spelers die op hun eigen niveau tussen 20% en 30% winstratio behalen EN op 1 lager niveau ook ≤30%
winstratio behalen dalen 1 klassement (tenzij de speler op 1 niveau hoger wel een winstratio ≥ 20%
behaalt).
Per niveau wordt een nieuw klassement voorgesteld, indien meerdere voorstellingen telt het hoogste
voorgestelde klassement
Controles om een klassement te dalen o.b.v. berekening:
▪ Per klassementsberekening kan je maximaal 1 klassement dalen. Voorwaarde: 5
gespeelde wedstrijden die tellen op je huidige niveau.
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Regels voor inactieve spelers
•

•

Alle spelers met een klassement (ooit een berekening ontvangen) die 3 berekeningsperiodes
‘inactief’ zijn (geen matchen of geen berekening) dalen automatisch 1 klassement. Spelers die niet
willen dalen door inactiviteit kunnen via het klachtenformulier een terugzetting aanvragen
(uitgezonderd P1000 heren en P500 dames).
▪ Bepaling ‘inactiviteit’ voor deze berekening: geen 5 matchen gespeeld in 3 vorige
berekeningsperiodes:
• week 2022-1 tot en met week 2022-23 geen 5 wedstrijden werden gespeeld
• week 2021-1 tot en met week 2021-49 geen 5 wedstrijden werden gespeeld
• week 2020-1 tot en met week 2020-50 geen 5 wedstrijden werden gespeeld
▪ Spelers die 18 maanden inactief waren (dus sinds januari 2021 geen berekening
ontvangen hebben) kunnen aanvragen om 1 klassement te dalen via het
klachtenformulier.
Bij spelers die in deze periode een eerste inschaling ontvingen (vb omwille van plaatsing op
interclublijst), maar nog geen enkele match speelden en geen openstaande tornooi inschrijving
hebben, wordt het padel klassement verwijderd op 27 juni (na afronding interclub). Bij een nieuwe
tornooi inschrijving, of nieuwe plaatsing op een lijst van een team competitie ontvangen zij een
nieuwe inschaling.
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