Juniorranglisten
Juniorranglisten:
Juniorranglisten findes på squashportalen https://www.squashportalen.dk/junior/rankings.html
Det er altid gældende rangliste, som danner grundlag for en spillers placering og seedning i program for JGP og JDM.
Juniorer kan på ranglisten se deres nuværende placering samt deres point. Ønsker man at få uddybet sine point, og
vejen til nuværende ranglisteplacering, kan man klikke på sit navn på ranglisten og få info om modstandere, ryk, point
mv.

Beregning af rangliste-point:
Der er tre overordnede faktorer, som giver en spiller point til ranglisten
-

Deltagelse/aktivitetspoint
Double Jump
Bonus point

Aktivitetspoint:
En spiller får point for deltagelse, og optjener point for hver kamp han/hun spiller.
Modsat bliver man ikke straffet eller frataget point ved ikke at deltage i et JGP. Men de deltagende spillere, som
deltager, får point, og rykker dermed på ranglisten.
Double Jump:
En spiller, der vinder to kampe over spillere højere på ranglisten (evt. den samme spiller to gange), vil overtage
pladsen fra den lavest rangerede af disse.
Spillerne der ligger mellem den nuværende og nye plads, rykker alle en plads ned af ranglisten. Samtidig registreres
bedste resultat for spilleren.
Eksempel: Hvis Spiller A, som er #130 (nr. 130), slår #100 og #75, bliver Spiller A ny #100, imens alle spillere mellem
daværende #100 og #129 rykkes én plads ned. Ranglisten registrerer for Spiller A en sejr over #75, som Spiller A’s hidtil
bedste resultat.
Bonus point:
En spiller kan opnå yderligere belønning ved at vinde en række – Bonuspoint/bonusryk.
Vinderen af en række rykker to ekstra pladser op.

OBS-punkter - Generelt:
For hver runde i en JGP-turnering, tildeles først aktivitetspoints og derefter double jump og sidst eventuelle bonusryk.
En husker er, at aktivitetspoints også bliver tildelt andre deltagere/modstandere, og de kan derfor i mellemtiden
under et JGP/JDM også rykke pladser op/ned af ranglisten og f.eks. rykke forbi spillere, der ikke deltager.
Hvor mange aktivitetspoints1 man får per kamp, afhænger af, hvor man står på ranglisten.
Håndseedning sker, som skrevet i ”Regler for Danske Juniorturneringer” kun i forbindelse med nye spillere, ellers
bliver alle spillere placeret og seedet i forhold til gældende rangliste.
Spørgsmål vedr. rangliste skal rettes til Dansk Squash Forbunds Juniorudvalg på: JU@dansksquash.dk

1

Aktivitetspointstillæget beregnes som kvadratroden af placeringen på ranglisten inden kampen. Dvs. nr. 100 får 10
points for en kamp, nr. 9 får 3, og nr. 1 får 1 point.
Ved sæsonens start og efter nytår sættes afstanden mellem alle spillere til 10 points.

