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1.1

O Ranking Estadual é uma lista de atletas / duplas em ordem de força. Existe uma lista para
cada uma das cinco modalidades do Badminton. O sistema usado para ranquear os atletas /
duplas é explicado a seguir.

1.2

Atletas / Duplas:
1.2.1

ganham pontos jogando em torneios válidos;

1.2.2

estão ranqueados se jogarem em pelo menos um torneio válido nos últimos 12
meses;

1.2.3

ganham pontos jogando e ganhando partidas em torneios;

1.2.4

ganham mais pontos, quando mais alto a graduação do torneio;

1.2.5

ganham mais pontos, quanto mais longe forem no torneio;

1.2.6

podem ser cabeças-de-chave baseados em seu Ranking Estadual.

CAMPEONATOS VÁLIDOS
Os rankings são compilações dos resultados dos torneios sancionados pela BFP
(excetuando-se Seletivas) no período das últimas 52 semanas. Os Campeonatos
sancionados são os publicados no Calendário de Torneios da BFP.
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Após cada torneio serão publicadas, no site da BFP (www.badpr.org.br), as listagens com os
Rankings Estaduais. A data-base de cada Campeonato será o primeiro dia útil após a
conclusão do referido torneio.

SISTEMA DE PONTUAÇÃO
4.1

Atletas / duplas ganham pontos conforme o quanto o atleta / dupla avança na chave aquela
modalidade em específico.

4.2

Se um atleta / dupla:
4.2.1

ganhou um bye na primeira rodada e perdeu na segunda rodada, o atleta / dupla
recebe o equivalente de pontos do perdedor da primeira rodada;

4.2.2

ganhou um bye na primeira rodada, ganhou na segunda rodada e perdeu na terceira
rodada, o atleta / dupla recebe o equivalente de pontos do perdedor da terceira
rodada;

4.2.3

ganhou por WO na primeira rodada e perdeu na segunda rodada, o atleta / dupla
recebe o equivalente de pontos do perdedor da segunda rodada;

4.2.4

ganhou um bye na primeira rodada, ganhou por WO na segunda rodada e perdeu na
terceira rodada, o atleta / dupla recebe o equivalente de pontos do perdedor da
terceira rodada.
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RANKING
5.1

Cinco ou Menos Torneios nas Últimas 52 Semanas: se um atleta / dupla competiu na mesma
modalidade em cinco ou menos torneios, então o seu ranking é composto pela soma dos
pontos ganhos nestes torneios;

5.2

Seis ou Mais Torneios nas Últimas 52 Semanas: se um atleta / dupla competiu na mesma
modalidade em seis ou mais torneios, somente os cinco melhores resultados, em termos de
pontos ganhos, em torneios jogados nas últimas 52 semanas contam para o seu Ranking.

LISTA DE PONTOS
6.1

Atletas / duplas são ranqueados usando-se pontos. O atleta / dupla com a quantidade de
pontos calculada mais alta será ranqueada número um e assim por diante;

6.2

Se dois ou mais atletas / duplas tiverem pontos iguais, então o atleta / dupla que tiver jogado
em mais torneios terá ranking mais alto. Se atletas / duplas tiverem pontos iguais e tiverem
jogado o mesmo número de torneios, então estes atletas / duplas terão ranking igual. Por
exemplo: digamos que 10 atletas estão ranqueados de 1 a 10 e existam 3 jogadores com
igual número de pontos e mesmo número de torneios jogados, o Ranking será: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 6, 6, 9, 10, etc.

6.3

A tabela a seguir mostra os pontos concedidos para os torneios sancionados pela BFP:
Posição / Rodada
Campeão
Vice-campeão
3/4
5/8
9 / 16
17 / 32
33 / 64
65 / 128
129 / 256

Torneios Nível 1
1.600
1.360
1.120
880
640
400
160
80
40

Torneios Nível 2
800
680
560
440
320
200
80
40
20

6.4

As fases qualificatórias (qualifying) de um torneio atribuirão pontos aos atletas / duplas
conforme a rodada equivalente do qualificatório em relação à chave principal. Por exemplo,
se a chave principal for de 32 posições e o jogador/dupla perder na última rodada do
qualificatório, este receberá a pontuação da rodada 33/64.

6.5

WO’s não justificados contarão pontuação 0 (zero) para o atleta / dupla que concedeu o WO.
A justificativa do WO deverá ser encaminhada, por fax ou e-mail, para a BFP dentro do prazo
de 72 horas corridas após a conclusão da competição. É critério exclusivo da BFP aceitar ou
não a justificativa como uma justificativa válida para fins de Ranking.

6.6

Um atleta / dupla só terá seus pontos computados no Ranking Estadual se o mesmo for
filiado à BFP, seja através de uma entidade filiada ou como atleta avulso.
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INSCRIÇÕES
7.1

Para contar pontos para o ranking, a competição principal deve incluir, no mínimo, as
seguintes modalidades: Simples Masculina, Simples Feminina, Dupla Masculina, Dupla
Feminina e Dupla Mista. Entretanto, a BFP se reserva o direito de aceitar competições
que não cumpram com este requisito.

7.2

O número de inscrições para cada modalidade na competição principal deve ser de pelo
menos:
Simples Masculina
1 jogador
Simples Feminina
1 jogador
Dupla Masculina
1 dupla
Dupla Feminina
1 dupla
Dupla Mista
1 dupla

7.3

Se o número mínimo de inscrições não for atingido para uma modalidade, a modalidade não
será incluída no Ranking Estadual.

RESULTADOS
8.1

Os resultados finais devem ser enviados por e-mail para a BFP em até 72 horas corridas
após a conclusão da competição. Os resultados não recebidos dentro deste período serão
excluídos do Ranking Estadual.

8.2

Os resultados enviados deverão conter obrigatoriamente: Chave de Jogos com Resultados
das Partidas, Nome Completo dos Jogadores, Entidade por onde foi inscrito o jogador, Data
de Nascimento (para as competições por idade).
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