Vs 4.5

Användarbeskrivning Excelmall Internationella Resultat.
1.

Förnamn och efternamn
Börja med att på första raden, rad 8 i mallen, fylla i efternamn och förnamn.
Se upp med blanktecken eller andra tecken om du kopierar från ett annat dokument.
Om namnet inte exakt matchar Badminton Swedens spelardatabas kommer du att få
ett felmeddelande när du fyller i Member ID. Se punkt 3 nedan!

2.

Förening
Fyll sedan i föreningstillhörighet. Använd helst kortversion av namnet.
T ex Badmintonklubben BMK eller BMF etc.

3.

Member ID
Fyll i ditt svenska spelar-id [Member ID].
Detta måste fyllas i korrekt annars kommer du att få ett felmeddelande och totalpoäng kommer inte att räknas fram. När du sedan fyller i namn på nästa rad för
att ange fler resultat fylls Member ID i automatiskt.

4.

Tävlingens namn
Fyll i namnet på den tävling du spelat. Försök vara så tydlig som möjligt.
Ange gärna årtalet i slutet av tävlingens namn men det är inte ett krav.
T.ex. Finnish Open 2015 eller Gentofte U15-E 2015 etc.

5.

Klass
Välj i drop-boxen vilken klass du spelat. Elit, U19, U17, U15, U13, V35, V40 etc.
Du kan även välja klass A, B, C om du spelat en vanlig klassningstävling i något
annat land.

6.

Nivå
Välj i drop-boxen vilken nivå tävlingen har. Tävlingar delas in i 14 olika nivåer.
OBS! Se fliken ”Rankingpoäng” i excelmallen eller ”Sverigerankingen Regelverk”
om du är osäker!

7.

År
År då tävlingen spelades.

8.

Tävlingsvecka
Vecka då tävlingen spelades. Heltal 1-53.
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9.

Kategori
Välj i drop-boxen vilken kategori som avses. HS, DS, HD, DD eller MD.

10. Stått över

Ska fyllas i om du i ett cupspel har stått över första omgången (bye) och sedan har
förlorat i den efterföljande cupomgången.
Välj då ”JA” i drop-boxen!
För förtydligande av ”bye”-regeln se ”Sverigerankingen Regelverk” § 4
11. Placering i tävlingen

Ange resultatet som uppnåtts i tävlingen. Välj från drop-boxen enligt exakt syntax:
Final vinst (1), Final förlust (2), Semifinal förlust (3-4), Kvartsfinal förlust (5-8),
8-del förlust (9-16), 16-del förlust (17-32), 32-del förlust (33-64), 64-del förlust (65-128).
OBS! Vid förlust i första omgången av ett kvalspel så ska resultatet anges till:
Kvalspel förlust 1:a omgg
12. Antal deltagare / par

Slutligen ska du ange antal deltagare eller antal par i klassen. Det ska vara antalet
anmälda spelare i singelklasserna och antal anmälda par i dubbel och mixed.
13. Badminton Sweden Poäng

Om allt är korrekt ifyllt kan du se vilken poäng tävlingen ger dig i Sverigenrankingen.
Reservation för att justeringar kan komma att göras vid felaktigheter.
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