BESTÄMMELSER SVENSK TENNISRATING
Bestämmelser Svensk Tennisrating träder ikraft 2019-01-01 och ersätter tidigare gällande Tennispoängsbestämmelser

1) Terminologi
a) Nivå = Sju spelnivåer (7-1) som spelare delas in i baserade på Tennisrating.
b) Tennisrating = Decimaltal som spelare får vid spelperiods slut, baserad på matchpoäng.
c) Veckorating = Decimaltal som spelare får varje vecka, baserad på matchpoäng.
d) Startrating = Åtta matchpoäng, baserade på Tennisrating, som varje spelare tilldelas
inför starten av varje spelperiod
e) Spelperiod = De tre tävlingsperioder som ett år indelas i.
f) Matchpoäng = Poäng som dels beräknas för spelade singelmatcher i svenska tävlingar
och dels tilldelas för position på internationella singelrankinglistor.
2) Omfattning
a) Spelare med svensk tävlingslicens (ej motionslicens) som är 13 år och äldre.
i) Tävlingar/Seriespel
(1) Rapporterade singelmatcher i svenska tävlingar/svenskt seriespel i kategori 2-3
och 5.
(2) Spelare som finns på internationella singelrankinglistor i:
(a) ATP Tour
(b) WTA
(c) ITF World Tennis Ranking
(d) ITF Junior World Ranking
(e) ITF Seniors
(f) ITF Wheelchairs
(g) Tennis Europe (14/16 år)
b) Slutdatum för tävlingar/seriespelsmatcher skall vara senast slutdatum för spelperiod för
att beräknas. Tävlingar/seriespelsmatcher som inte rapporteras inom rätt spelperiod
kommer inte att beräknas.
3) Spelperioder
a) Spelperiod 1: vecka 1 – vecka 17/18 *
b) Spelperiod 2: vecka 17/18 – vecka 34/35 *
c) Spelperiod 3: vecka 34/35 – vecka 52/53 *
4) Publicering
a) Publicering görs på Tävling Online.
b) Period 1 publiceras första onsdagen i maj (spelperiod t.o.m. söndagen tre dagar före).
c) Period 2 publiceras första onsdagen i september (spelperiod t.o.m. söndagen tre dagar
före).
d) Period 3 publiceras första onsdagen i januari (spelperiod t.o.m. söndagen tre dagar
före).
e) De senaste tillgängliga internationella singelrankinglistorna före första onsdagen i maj
respektive september och januari ligger till grund för publiceringen.
f) Varje ny Tennisratingpublicering gäller från ett publiceringstillfälle tills nästkommande
publiceringstillfälle.
g) Publicering av Veckorating görs på onsdagar. Perioden som beräknas är aktuell
spelperiod till och med söndagen tre dagar före publiceringsdatum.
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5) Nivå
a) Resultat beräknas och spelare tilldelas en nivå mellan 7-1 (heltal) efter varje spelperiods
slut.
b) Nivå 7 är startnivå och nivå 1 är elitnivå.
c) Nivån bestäms av den Tennisrating som spelaren erhåller efter varje spelperiods slut.
d) En spelare tilldelas nivå enligt följande:
i) Tennisrating 7,0000-7,9000 = Nivå 7
ii) Tennisrating 6,0000-6,9000 = Nivå 6
iii) Tennisrating 5,0000-5,9000 = Nivå 5
iv) Tennisrating 4,0000-4,9999 = Nivå 4
v) Tennisrating 3,0000-3,9999 = Nivå 3
vi) Tennisrating 2,0000-2,9999 = Nivå 2
vii) Tennisrating 1,0000-1,9999 = Nivå 1
e) Nivån ligger till grund för anmälan till nivåbaserade klasser.
6) Tennisrating
a) Spelare tilldelas en Tennisrating mellan 7,9000-1,0000 efter varje spelperiods slut.
b) Tennisratingen på nivå 7-5 avrundas till en decimal. Tennisrating på nivå 4-1 avrundas
till fyra decimaler.
c) Tennisratingen bestäms av:
i) De matchpoäng en spelare erhåller i svenska tävlingar under spelperioden.
ii) De matchpoäng en spelare erhåller vid placering på en eller flera internationella
singelrankinglistor under den senaste 12-månadersperioden.
d) Vid spelperiodens slut tilldelas spelaren en ny Tennisrating som beräknas enligt nedan:
i) Summan av tilldelade matchpoäng dividerat med antalet tilldelade matchpoäng
under spelperioden.
ii) Om antalet tilldelade matchpoäng är åtta eller färre under perioden så görs division
med åtta.
iii) För saknade matchpoäng (färre än åtta) så ersätts dessa med Startratingen, dvs den
Tennisrating som spelaren hade vid spelperiodens start.
iv) Tennisratingen för spelare som inte har spelat någon match den senaste
spelperioden höjs med 0,1500. Höjning görs inte av Veckoratingen.
e) Tennisrating används för spelordning i serielag. Senast publicerad Tennisrating skall
användas för spelordning i varje enskild seriematch.
f) Nya spelare tilldelas Tennisrating 7,0000.
g) En spelares Tennisrating kan maximalt bli 7,9000.
h) En spelares Tennisrating kan minimalt bli 1,0000.
7) Veckorating
a) Veckoratingen används för rangordning i anmälningslistor, seedning och är en
indikation på hur Tennisratingen förändras under en spelperiod. Senast publicerad
Veckorating skall användas vid lottningstillfället.
b) Spelare tilldelas utifrån tävlingsresultat en Veckorating mellan 7,9000-1,0000 som
innefattar:
i) tävlingar från spelperiodens start till och med söndagen tre dagar före
publiceringstillfället.
ii) löpande registrerade seriespelsresultat till och med publiceringstillfället.
iii) Placering på internationella rankinglistor till och med måndagen två dagar före
publiceringstillfället.
c) Veckoratingen beräknas på samma sätt som punkten 6) Tennisrating.
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8) Matchpoäng
a) Matchpoäng beräknas för varje spelad match enligt punkt 2) Omfattning.
b) Matchpoäng i singelmatcher i svenska tävlingar/seriespel:
i) Spelarens matchpoäng fastställs utifrån vinst/förlust i matchen samt motståndarens
Veckorating.
ii) Segraren i en match får motståndarens Veckorating minus ett tal relaterat till vilken
nivå spelaren tillhör. Förloraren i en match får motståndarens Veckorating plus ett
tal relaterat till vilken nivå spelaren tillhör.
iii) Om spelarna i en match är nivå 4-7 så får segraren motståndarens Veckorating
-1,0000. Förloraren får motståndarens Veckorating +1,0000. Om en spelare i en
match är nivå 3 utdelas -0,7500/+0,7500. Om en spelare i en match är nivå 2
utdelas -0,5000/+0,5000. Om en spelare i en match är nivå 1 utdelas
-0,2500/+0,2500. Om en match innefattar spelare från olika nivåer (7-1) så utdelas
matchpoäng utifrån den spelare som innehar lägst nivå (1=lägst, 7=högst).
Nivå
4-7
3
2
1

Vinst
-1,0000
-0,7500
-0,5000
-0,2500

Förlust
+1,0000
+0,7500
+0,5000
+0,2500

c) Matchpoäng uteblir om
i) En spelare finns med på en internationell rankinglista i ITF Seniors och där har spelat
fem eller färre matcher under den senaste 12-månadersperioden.
ii) En eller båda spelarna i en match är 12 år eller yngre.
iii) segrarens Veckorating är mer än 1,0000 bättre än förlorarens Veckorating (nivå 47).
iv) segrarens Veckorating är mer än 0,7500 bättre än förlorarens Veckorating (nivå 3).
v) segrarens Veckorating är mer än 0,5000 bättre än förlorarens Veckorating (nivå 2).
vi) segrarens Veckorating är mer än 0,2500 bättre än förlorarens Veckorating (nivå 1).
vii) segrarens uträknade matchpoäng blir sämre än segrarens Tennisrating.
(1) Exempel: Spelare A med Veckorating 4,6000 och Tennisrating 4,4000 slår
Spelare B med Veckorating 5,5000. Spelare A skulle få matchpoäng 4,5000 för
vinsten vilket är sämre än Spelare A:s Tennisrating. En vinst skall aldrig ge en
matchpoäng som är sämre än en segrares gällande Tennisrating.
viii) förlorarens uträknade matchpoäng blir bättre än förlorarens Tennisrating.
(1) Exempel: Spelare B med Veckorating 5,5000 och Tennisrating 5,7000 förlorar
mot Spelare A med Veckorating 4,6000. Spelare B skulle få matchpoäng 5,6000
för förlusten vilket är bättre än Spelare B:s Tennisrating. En förlust skall aldrig ge
en matchpoäng som är bättre än förlorarens gällande Tennisrating.
d) W.o.-matcher och uppgivna matcher betraktas som spelade matcher, dvs. får både
förlorare och segrare matchpoäng enligt ovan.
e) Matchpoäng vid placering på internationella singelrankinglistor:
i) Spelarens matchpoäng fastställs utifrån placering på internationell rankinglista.
ii) En spelares internationella rankingplacering i singel översätts till en matchpoäng
enligt en fastställd internationell värdetabell.
iii) Antalet matchpoäng som tilldelas är totalt antal spelade singelmatcher
internationellt, under den senaste 12-månadersperioden (på den specifika
rankinglistan) dividerat med 3. Avrundning sker till närmsta heltal (>0 och <1
avrundas till 1). W.o.-matcher räknas inte som en spelad singelmatch.
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iv) En spelare som finns med på flera internationella singelrankinglistor tilldelas
separata matchpoäng för respektive internationell rankinglista.
9) Särskild ingångsrating
a) Om en spelares spelstyrka avsevärt avviker från den Tennisrating som spelaren innehar
kan spelares förening eller tävlingsarrangör ansöka om särskild ingångsrating.
Möjligheterna gäller också spelare som tidigare innehaft tävlingslicens och som vid
återinträdet skulle hamna på en uppenbart felaktig Tennisrating.
b) Ansökan om särskild ingångsrating görs enligt anvisningar och blankett som finns på
tennis.se.
c) Spelare som under innevarande år fyller 13 år kan inte söka särskild ingångsrating.
10) Uppenbart felaktig Tennisrating
a) Spelare som efter en spelperiods tävlingsresultat erhåller en förbättrad Tennisrating
som är ≥1,0 i förhållande till spelarens Tennisrating vid början av spelperioden kommer
med automatik att beräknas om enligt följande:
i) Spelaren tilldelas den nya förbättrade Tennisratingen före aktuell spelperiod.
ii) Samtliga spelarens ingående matcher omberäknas vilket innebär en justerad
matchpoäng för alla motståndare till den spelare som haft uppenbart felaktig
Tennisrating.
11) Rättighet att ändra
a) Svenska Tennisförbundet förbehåller sig rätten att över tid kunna modifiera
bestämmelser, system och parametrar i Svensk Tennisrating. Även retroaktiva
förändringar kan vara aktuella.

* Skillnaden i veckor beror på när första onsdagen i maj/september/januari infaller.
2019-07-28 – Svenska Tennisförbundet
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