1.0 till 2.5

Pickleballförbundets rating av spelnivå

Nybörjare som saknar tidigare erfarenhet av racketsport och har liten kunskap om spelets
regler.

2.5 till 3.0
Spelare med liten/begränsad erfarenhet. Kan bolla fram och tillbaka med spelare på samma
nivå. Kan räkna poäng.

3.0 till 3.5
Kan slå forehandslag i medelhögt tempo men saknar kontroll och förmåga att upprätthålla ett
stabilt spel. Undviker att använda backhandslag. Servar och returnerar i medelhögt tempo
men saknar längd, riktning och säkerhet i slagen. Har inte utvecklat kontroll över
dinken/dinkslaget och klarar enbart kortare bolldueller. Slår medelhårda 3:e slag och volleys
men har svårt att kontrollera och styra bollen. Har grundläggande spelförståelse och
kunskaper om spelet. Kan de viktigaste reglerna och poängräkning. Utvecklar förmågan till
rätt placering i banan.

3.5 till 4.0
Har förbättrad forehandteknik och måttlig bollkontroll. Börjar utveckla teknik och säkerhet i
backhandslaget. Undviker fortfarande backhand om det går. Servar och returnerar säkert men
med begränsad kontroll över bollens längd. Är en stabil dinkspelare som klarar medellånga
bolldueller, men har svårigheter att kontrollera höjd och längd. Börjar förstå tempoväxlingar i
spelet. Utvecklar 3:e-slaget för att snabbt kunna ta sig fram på nät. Börjar få kontroll över
medelhårda volleyslag. Är snabbt framme vid köket/NVZ när möjligheten ges. Förstår
tempoväxlingar/skillnaden mellan snabbt och långsamt/mjukt spel och börjar variera det egna
spelet. Kan upprätthålla kortare bolldueller och börjar förstå hur man placerar sig rätt i banan.
Har grundläggande kunskaper om stacking och förstår när det kan användas effektivt.

4.0 till 4.5
Slår forehandslag med längd och kontroll. Arbetar på att förbättra timing och variation i val
av slag. Har bättre teknik i backhandslaget och spelar förhållandevis säkert/stabilt. Varierar
längd och hårdhet i serve och serveretur. Slår dinkar med ökad säkerhet och kontroll (av höjd
och längd). Blir ibland otålig och avslutar dinkdueller i förtid. Börjar se skillnad mellan bollar
lämpliga för anfall och andra typer av bollar i köket/NVZ. Kan variera mellan lösa och hårda
3:e slag i taktiskt syfte, men lyckas inte alltid. Kan variera lösa och hårda volleyslag.
Utvecklar fortfarande säkerhet och kontroll på volley. Börjar förstå blockeringar/”re-set” på
volley.
Är medveten om partnerns placering i banan och kan anpassa den egna för lagets bästa. Har
förmåga att byta riktning i offensivt syfte. Har fördjupad kunskap om spelets regler. Gör inte
många egna misstag. Förstår och kan använda stacking i matchspel. Börjar förstå
motståndarens svagheter och försöker planera och styra spelet för att utnyttja dessa. Spelar
mer tävlingsinriktat.

Har ett stabilt och säkert forehandspel. Använder tempoväxling och varierar slaglängd för att
provocera fram misstag hos motståndaren eller för att bygga upp fördelaktiga lägen. Kan på
ett effektivt och kontrollerat sätt variera längden i backhandslag och hålla ett jämnt och högt
tempo. Servar och returnerar med kraft, precision och längd och har kapacitet att variera
bollens hastighet och spinn. Kan placera dinkar med hög precision och säkerhet i både
defensivt och offensivt spel. Utnyttjar anfallsmöjligheter i dinkspel/spel vid köket.
Använder konsekvent effektiva och för motståndaren svårhanterliga strategier för 3:e slaget.
Kan placera 3:e slaget med precision och säkerhet. Kan möta upp och blockera hårda
volleyslag och konsekvent placera dem i köket/NVZ. Är bekväm med att anfalla på volley
(med drivevolley/attackvolley/svingad volley). Smashar stabilt i syfte att avsluta bollen.
Har ett bra fotarbete och förflyttar sig snabbt i alla riktningar på banan. Använder
viktöverföring för att förbättra rörligheten. Byter med lätthet riktning. Är bekväm med spel i
och vid köket/NVZ. Kommunicerar och rör sig bra tillsammans med partner på banan. Har
lätt för att använda stacking. Förstår strategi och kan anpassa sin spelstil och taktik efter
motståndarens styrkor, svagheter och placering i banan. Gör få egna misstag.

5.0 till 5.5
Behärskar alla slagtyper på både forehand, backhand avseende bollträff, spin och tempo.
Spelar med kontroll och kan bygga upp offensiva lägen. Har utvecklat en bra bollträff över
hela banan. Slår avancerade servar och servereturer avseende variation, längd och tempo.
Behärskar dinkar och dropbollar. Kan använda bollplacering för att flytta motståndare i
banan. Klarar av att strategiskt byta tempo och har tålamod och förmåga att skapa
anfallsmöjligheter vid bolldueller i köket/dinkspel.
Behärskar spelstrategier och val av 3:e slag för att skapa möjligheter att vinna poäng. Kan slå
drop- och drivebollar från både forehand och backhand med stor säkerhet.
Kan blockera hårda volleys riktade mot kroppen i köket/NVZ. Slår vinnande smashar och
placerar med säkerhet volleyslag mot motståndarens fötter. Är bekväm att använda
drivevolley (volley med sving) både i eget anfall, för att svara upp mot anfall eller för att
neutralisera en retur.
Behärskar pickleballstrategier och kan variera strategi och spelstil i tävlingssammanhang. Kan
framgångsrikt vända defensivt spel till offensivt. Har ett effektivt fotarbete och använder
viktöverföring för att förbättra rörligheten.
Anpassar enkelt och snabbt sin spelstil och taktik efter motståndarens styrkor, svagheter och
placering i banan. Gör sällan egna misstag.

OBS: Detta är en inofficiell översättning av USAPA:s rating på engelska

