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Passage af koefficientgrænse 

Såfremt en spillers nye ratingtal ligger i et andet interval for udviklingskoefficienten end det hidtidige 
ratingtal, foretages en korrektion af det nye tal. Dette er gældende såvel i opadgående som i nedadgående 
retning. 

Grænserne er som nævnt i lektion 2: 

Ro   K 

2400 og opefter 10 

2000 til 2399  20 

1600 til 1999  30 

1000 til 1599  45  

999 og derunder 60 

 

Eksempel 1 på anvendelse 

En spiller har et ratingtal på 1997. 
Forventet score: 3,00. 
Aktuel score: 4,00. 
Ny rating: 1997 + 30 x (4,00 – 3,00) = 1997 + 30 = 2027. 

Da spilleren imidlertid passerede koefficientgrænsen 2000 i opadgående retning, skulle beregningen have 
været foretaget med K = 20 i stedet for K = 30 for den del af det nye ratingtal, der ligger over 2000. 
De 27 point over 2000 skal derfor korrigeres. 
Det gøres med forholdet mellem de to koefficienter. Der divideres altså med 30 og ganges med 20, hvilket 
giver 18. 
Det nye ratingtal er derfor rettelig 2000 + 18 = 2018. 
 

Eksempel 2 på anvendelse 

En spiller har et ratingtal på 2003. 
Forventet score: 3,05. 
Aktuel score: 2,00. 
Ny rating: 2003 + 20 x (2,00 – 3,05) = 2003 – 21 = 1982. 

Da spilleren imidlertid passerede koefficientgrænsen 2000 i nedadgående retning, skulle beregningen have 
været foretaget med K = 30 i stedet for K = 20 for den del af det nye ratingtal, der ligger under 2000.  
De 18 point under 2000 skal derfor korrigeres. 
Det gøres med forholdet mellem de to koefficienter. Der divideres altså med 20 og ganges med 30, hvilket 
giver 27. 
Det nye ratingtal er derfor rettelig 2000 – 27 = 1973.  
 
Bemærk at en eventuel afrunding foretages før korrektionen. Hvis for eksempel ratingtallet er 1637,5 før 
korrektion, afrundes dette til 1638 og korrektionen for passage af 1600 i opadgående retning er 2/3*38 = 
25,3 der rundes nedad til 1625. 
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Korrektion ved turneringssejr 

En gruppevinder, der opnår mindre end sin forventede score, tildeles ratingtilvæksten 0. 
Med andre ord: En gruppevinder kan ikke tabe rating. 
Det gælder også gruppevindere ved ligestilling i point på førstepladsen. 
 
 
Bundgrænse 

For dansk rating er der fastsat en bundgrænse på 500. Såfremt et ratingtal efter beregningen er kommet 
under 500, forhøjes det til 500. 

 

Kandidatresultat 

Foruden at beregne nye ratingtal skal det også undersøges, om en eller flere spillere har opnået et 
kandidatresultat. Se EMT-reglementet, § 26 (tabellen findes også under Love og generelle regler). 

Bemærk: Indtil videre skal spillerens eget ratingtal medregnes, når man finder gennemsnittet. Det bliver 
sandsynligvis ændret til en simpel beregning af præstationsratingen. 

Beregningen sker automatisk, når turneringssystemet på hjemmesiden anvendes. 

  

Partier afsluttet uden kamp 

Som udgangspunkt skal alle partier rates. 
Et ikke spillet parti rates kun, såfremt en spiller er udeblevet uden godkendt afbud. 
Udebliver en spiller fra hele turneringen uden godkendt afbud, rates disse partier ikke, men den udeblevne 
idømmes mindst 6 måneders karantæne fra koordinerede turneringer (en sag for turneringskomiteen) 
(Ratingreglementet pkt 4.2). 
 
For FIDE-rating gælder, at kun partier, hvor der er spillet mindst et træk af hver spiller, rates. 
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