
 
 

Regler för fördelning av rankingpoäng  (uppdaterad oktober 2015) 
 

Regel 1:  Alla sanktionerade tävlingar och allt sanktionerat seriespel skall ge 
 rankingpoäng 

Regel 2: Tävlingsspel ger poäng baserat på placeringen i tävlingen. Såväl individuella tävlingar 
som lagtävlingar räknas. 

Regel 3:  Seriespel ger rankingpoäng för individuell placering i matchen samt baserat på tagna 
banpoäng. 

Regel 4:  Mängden rankingpoäng beror på klassningen av serien och tävlingen. Klassningen 
baseras på tävlingens vikt och seriens höjd. 

Regel 5: Rankingpoäng ges spelare med svensk licens. 

Regel 6:  Vissa Internationella tävlingar kan ge poäng. Vilka bestäms av SvBF år från år.  

Regel 7: Tävlingar med finalspel räknas som en enskild tävling där rankingpoäng fördelas efter 
det sammanlagda totala resultatet (kvalificeringsspel plus finalspel) 

Regel 8: För tävlingar som spelas som tourer där man samlar poäng i deltävlingar och sedan 
avslutar med ett finalspel gäller att varje tävlingstillfälle räknas som en enskild tävling 
och att även finalen räknas som en egen enskild tävling. 

Regel 9: För lagtävlingar där spelarna har individuellt resultat fördelas rankingpoängen efter 
lagets placering men den individuella tilldelningen ur lagets pott viktas efter individens 
prestation i laget. 

Regel 10: För lagtävlingar där inga enskilda resultat finns (Bakers och Mixed) tilldelas poäng 
individuellt till spelarna i laget baserat på lagets placering. Snitt ska inte heller räknas 
utifrån dessa tävlingar. 

Regel 11: För seriespel tilldelas rankingpoäng efter tagna banpoäng. Dessa poäng viktas dels 
efter serienivå men också viktat mot spelpartnerns resultat om spelformen innehåller 
bordspar. 

Regel 12: Tävlingar kan indelas i öppna tävlingar och stängda tävlingar. Öppna tävlingar 
värderas högre än en motsvarande stängd tävling. En öppen tävling är tillgänglig för 
alla antingen direkt via anmälan ELLER via kvalificering på ENBART sportsliga 
grunder 
(t ex via ranking eller final i tour). En stängd tävling innehåller begränsningar på vilka 
som kan delta baserat på ålder, kön, geografisk tillhörighet eller annat (finalspel i en 
tour räknas inte som stängd om kvalificeringen varit öppen). 

Regel 13: SvBF har ansvar att för varje säsong klassa seriespelet och att vid varje 
tävlingsansökan klassa tävlingen enligt detta reglemente. 

  



 

Regel 14: Mängden poäng som utdelas i en match eller tävling bestäms ur följande faktorer 

14.1: Tävlingen/Matchens klass avgör värdet av tävlingen och matchen. Värdet är de 
poäng vinnaren som minst erhåller. 

14.2: Tävlingen/Matchens klass avgör också a) hur många av antalet startande som 
maximalt kan få rankingpoäng samt även b) hur många procent av de startande som 
maximalt kan få rankingpoäng. Den av dessa två kriterier som är lägst gäller. 

  14.3: Matchens klassning kommer dessutom avgöras hur banpoängen viktas.  

 14.4: Konkurrensen i Tävlingen/Matchen kan medföra att bonuspoäng utdelas. 
Konkurrensen baseras på summan av rankingpoängen hos de spelare som deltar i 
förhållande till ett gränsvärde. Gränsvärdet baseras på percentilspelarens (den 
100’ade spelarens) rankingpoäng. 

Regel 15: Klassning av individuella tävlingar 

15.1: Grundklassning av Individuella tävlingar görs enligt följande tabell. 

Klass Namn Hcp Re-entry Prisvärde % Maxantal 

300 Elit-SM Nej Nej - 70 200 

200 Kategori A D ≤ 8 >2 >100000 70 200 

125 Kategori B D ≤ 8 ≤ 2 > 40000 70 160 

80 Kategori C Ja ≤ 2 > 20000 70 140 

60 Kategori D Ja ≤ 2 >10000 70 100 

40 Kategori E Ja ≤ 2 SvBF 70 80 

25 Kategori F Ja ≤ 2 < SvBF 70 60 

15 Kategori G Ja ≤ 2 Inget 70 40 

8 Kategori H Ja ≤ 2 Inget 70 25 

4 Kategori I Ja - - 70 15 

2 Kategori J Ja - - 70 10 

  

  15.2: Grundregler för klassning.  

1. Första kriteriet är om tävling en har hcp eller ej. En hcp tävling kan aldrig klassas 
högre än Kategori C. 

2. Andra kriteriet är totala prissumman i tävlingen. 
3. Om en tävling har en open-klass UTAN hcp samt en eller flera hcp-klasser ska 

alltid hcp-klassen vara MINST en kategori lägre än open-klassen. 
4. Knatteklasser används alltid Kategori I–4. 
5. För HKP klasser används antingen Kategori I-4 eller J-2 beroende på nivå. 

(Kategori F som anges som lägre prissumma än SvBF:s regler är tävlingar med tex 
klot eller andra varor i pris, Kategori G tävlingar utan prissumma är tex 
Sportprofiltouren 13/14 vars kvalificeringstävlingar saknade priser) 

  



 

15.3: Omklassning av tävlingar. 

Sportslig betydelse/relevans Omklassning 

SvBF bedömning, mycket viktig +1 

SvBF bedömning, mindre viktig  -1 

Begränsning Nedklassning 

Herrklass (inga damer får delta) -1 

Damklass (inga herrar får delta) -2 

Distriktsbegränsning -2 

Åldersbegränsning (seniorer under 65) -1 

Åldersbegränsning (juniorer) -2 

Åldersbegränsning (veteraner) -2 

Hallbegränsning (Endast hallspelare) -3 

Klubb begränsning enbart klubbspelare Ingen ranking 

  Alla begränsningar av tävlingen läggs ihop 
 

15.4: Elit SM är de sportsligt viktigaste tävlingarna i Sverige. Herrklassen klassas till 
300 och damklassen har -2 vilket ger 125. 

15.5: Mästerskap anordnade av SvBF utgår alltid från 200 nivån oavsett prispengar 
och därefter tillämpas nedklassningsreglerna.  

15.6: Mästerskap anordnade av SDF utgår från 125 nivån (får sedan minst -2 pga. 
distriktsbegränsning). 

  Beräkningsexempel: 

 Bredd SM M45, Denna klass har ålderbegränsning i spannet under 65. Det innebär -1 
i klass. Den är även begränsad till Herrar, -1.  Klassen kommer då bli Kategori C - 80. 

DM herr utgår ifrån 125. Endast herr ger -1 och distriktbegränsning -2 ger klass E – 
40. Dam DM får ytterligare en klass lägre och hamnar på F – 25. 

Eva Turneringen open-klassen, Prissumma över 20000 ger grundklass 80, stängd för 
damer ger -2. Klassen blir Kategori E - 40. Hcp-klassen har prissumma på över 10000 
vilket ger grundklass 60. Stängd för damer ger -2. Klassen blir 25. Detta stämmer 
också med grundregel 3. 

Junior masters: Deltävlingar har prispengar mindre än SvBF:s bestämmelser. 
Grundklass är 25 men eftersom det rör sig om stängda juniortävlingar landar alla på 
utom Kategori H – 8, utom Ungdom som landar i I. Finalspelet däremot har mer än 
10000 i prispengar. Grundklass är 60. Pojkklasserna får -3 och flickklassen -4. De 
hamnar då på G - 15 respektive H - 8. 

  



 

Regel 16: Klassning av lagtävlingar 

  16.1: Grundklassning av Lagtävlingar 

Klass Namn Prisvärde % Maxantal 

25 Lagtävling A > 40000 70 60 

15 Lagtävling B >20000 70 40 

7 Lagtävling C - 70 25 

3 Lagrävling D - 70 15 

 

16.2: 3-manna SM och Mixed SM A-klass är Lagtävling A – 25. 

  16.3: 3-manna DM samt Mixed SM B klass är Lagtävling B – 15. 

16.4: Mixed DM och lagtävlingar med prissumma mindre än 20000 klassas som 
Lagtävling C - 7. 

16.5: Lagtävlingar för funktionsnedsatta klassas som Lagtävling D -2. 

Regel 17:  Klassning av seriespel 

17.1: Grundklassning av seriespel. 

Klass Benämning % Antal som får 
poäng 

Banpoäng faktor 

40 Elitserie herr 100 16 1 

30 Allsvenska herr 100 15 0,8 

22 Div 1 herr 100 14 0,6 

15 Div 2 herr 100 14 0,4 

10 Div 3 herr 100 14 0,2 

20 Elitserie dam 100 16 0,50 

10 Allsvenska dam 100 15 0,20 

6 Div 1 dam 100 14 0,07 

8 Distrikt 8-man 100 14 0,1 

5 Reservlag 8-man 100 14 0,05 

3 Reservlag 4-man 90 10 0,05 

2 Övriga serier & 3-man 85 10 0,05 

1 Ungdom & Hkp 75 10 0,03 

  

17.2: Klassning av kval och slutspel. Dessa klassas alltid efter den nivå man kvalar till. 

17.3: SM slutspelen klassas som elitserie i respektive liga. 

Regel 18: Klassning av internationella tävlingar 

18.1: Internationella tävlingar ger rankingpoäng till spelare med svensk licens baserat 
på placering i tävlingen. Resultat och snitt hanteras inte i det svenska systemet. 

18.2: WTB tävlingar klassas som Kategori A – 200 

18.3: ETB tävlingar klassas efter klassning av ETBF. Pl/Go = B, Si/Sa = C. 


