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Beregning af nyt ratingtal 

I beregning af nyt ratingtal indgår der en række faktorer: 

• Den forventede score, der udregnes ved sammenlægning af forventet score i hvert enkelt parti. 

• Tilvækst og udviklingskoefficient. 

• Bonus. 

• Korrektion ved passage af koefficientgrænse. 

 

Anvendte forkortelser 

• Rn er spillerens nye rating efter turneringen. 

• Ro er spillerens rating før turneringen. 

• Rk er ratingtal efter korrektion. 

• K er udviklingskoefficienten (en konstant). 

• W er det opnåede antal point i turneringen. 

• We er det forventede resultat. 

• B er bonus. 

 

Formel 

Til udregning af nyt ratingtal benyttes følgende formel:  

Rn = Ro + K x (W – We + B)  

Det ses, at en spiller, der scorer over forventning, forøger sit ratingtal, mens en spiller, der scorer under 
forventning, taber ratingpoint. 

 

 

Den forventede score 

Den forventede score beregnes som summen af de forventede scorer mod de forskellige modstandere 
udregnet fra tabel 1 (se ratingtabeller eller ratingreglementet på hjemmesiden). Summen afrundes til 
nærmeste tal, der er deleligt med 0,05 (denne afrunding er et specielt dansk fænomen og anvendes ikke 
ved beregning af FIDE-rating). 

På bagsiden af de rundekort, der kan købes ved Dansk Skaksalg ApS er der trykt et skema, der kan anvendes 
ved beregning af forventet score runde for runde.  
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Eksempel på anvendelse: 

 

Egen rating Modstanders  

Rating 

Ratingdifference Forventet  

Score 

2032 1945 + 87 0.62 

 2053 - 21 0.47 

 2030 + 2 0.50 

 2003 +29 0.54 

 2155 - 123 0.33 

 2080 - 48 0.43 

 2055 - 23 0.47 

      Forventet score i alt                     3.36 

                                Forventet score i alt afrundet                    3.35 

 

Tilvækst og udviklingskoefficient 

Når et nyt ratingtal skal beregnes, skal man først finde tilvæksten.  

Den er positiv, hvis spilleren scorer mere end forventet og negativ, hvis spilleren scorer mindre end 
forventet. 

Tilvæksten findes ved at trække forventet score fra aktuel score og gange dette tal med en såkaldt 
udviklingskoefficient, der afhænger af, hvilket ratingtal spilleren har. 

Udviklingskoefficienten, der betegnes K, har følgende værdier: 

 

Ro   K 

2400 og opefter 10 

2000 til 2399  20 

1600 til 1999  30 

1000 til 1599  45  

999 og derunder 60 

 

Eksempel på anvendelse: 

En spiller har en forventet score på 3,25 og et ratingtal på 1900. 

Scorer han 3,5 point, bliver hans tilvækst positiv: (3,5 – 3,25) x 30 = 0,25 x 30 = 7,5. 

Scorer han 3,0 point, bliver hans tilvækst negativ: (3,0 – 3,25) x 30 = -0,25 x 30 = - 7,5. 
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Bonus 

En spiller opnår bonus, hvis han scorer meget mere end forventet. 

Bonus – benævnt B – beregnes kun, såfremt den er positiv. 

Beregningsmetoden afhænger af, hvor mange partier, der indgår i beregningen: 

• Indtil 5 partier fradrages 1 point før bonusberegning, 

• ved 6-7 partier fradrages 1½ point før bonusberegning, 

• ved 8-9 partier fradrages 2 point før bonusberegning, 

• ved 10-11 partier fradrages 2½ point før bonusberegning, 

• osv. 

Eksempel på anvendelse: 

5 runders turnering. 

Spilleren har 2100 i rating og en forventet score på 3,35. 

Han scorer 5 point, hvilket giver 

B = 5,0 – 3,35 – 1 = 0,65 

Rn = 2100 + 20(5,0 – 3,35 + 0,65) = 2100 + 20*2,3 = 2100+46 = 2146 
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