De procedure betreffende de speelsterktebepaling padel
In dit document wordt een toelichting gegeven op de procedure betreffende de
speelsterktebepaling. De volgende punten komen aan bod:
• Stappen voorafgaand aan de bepaling van de speelsterktes
• De ratinggrenzen
• Het aanvragen van een speelsterktewijziging
Stappen voorafgaand aan de bepaling van de speelsterkte
Voorafgaand aan de bepaling van de speelsterkte zijn alle gespeelde padelwedstrijden vanaf
27-11-2019 verwerkt met de nieuwe systematiek van de rating. De wedstrijden hebben eerder
niet meegeteld voor de rating, maar geven nu met terugwerkende kracht een goede indicatie
van een speler zijn/haar speelniveau.
Inactiviteitswaarde
De inactiviteitswaarde wordt toegepast op spelers die een jaar geen wedstrijden hebben
gespeeld. De inactiviteitswaarde is vastgesteld op 0,15.
Acceleratiewaarde
Het speelniveau van jeugdspelers stijgt jaarlijks vaak sneller t.o.v. senioren. Als een jeugdspeler
zes of meer wedstrijden heeft gespeeld ontvangt hij/zij een de acceleratiewaarde.
Voor de speelsterktebepaling van 2022 worden de volgende waardes gehanteerd:
0,3 voor jongens die op 31-12-2021 10, 11 en 12 jaar zijn
0,2 voor jongens die op 31-12-2021 13, 14, 15 of 16 jaar zijn
0,3 voor meisjes die op 31-12-2021 10, 11 en 12 jaar zijn
0,2 voor meisjes die op 31-12-2021 13, 14, 15 of 16 zijn
De ratinggrenzen
Na afloop van de voorgaande stap wordt de eindrating vastgesteld voor de padelrating. Op basis
van de onderstaande ratinggrenzen worden de speelsterktes padel voor 2022 vastgesteld.
Speelsterkte
1 KNLTB Padel Ranglijst
2 KNLTB Padel Ranglijst
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4
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Herendubbel
1 t/m 15
16 t/m 50
2,4031
3,5681
4,5832
5,6135
6,6537
7,6982
8,9999

Damesdubbel
1 t/m 10
11 t/m 30
2,2276
3,7229
4,5140
5,5538
6,5570
7,6645
8,9999

Het aanvragen van een speelsterktewijziging
Het kan voorkomen dat de speelsterkte en/of rating van een speler niet overeenkomt met het
daadwerkelijke speelniveau. Een speler kan daarom via MijnKNLTB een verzoek voor een
wijziging van de speelsterkte en/of rating.
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