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Köping 2018-03-21
Till

Föreningar med kvalificerade spelare och reserver till Ungdoms SM
Distriktsförbunden för kännedom

INBJUDAN TILL UNGDOMS-SM OCH
U-/J-SM PARA 2018
Tävlingen

Spelas den 20-22 april 2018, i Eskilstuna med Eskilstuna BTK som
arrangör.

Uttagna spelare:

Med anledning av inkomna dispensansökningar och överklaganden är
uttagningen inte fastställd. Definitiv uttagningslista publiceras på SBTFs
hemsida senast måndag den 26/3. Uttagna är DM- och RM-kvalificerade.
Övriga platser tillkommer de med högst rankingpoäng per den 5/3 2018
samt eventuella dispenser.

Anmälan:

Anmälan görs via e-post till: eskilstunabtk@gmail.com, anmälan skall vara
Eskilstuna tillhanda senast 2018-04-05. Kom ihåg att anmäla dubbelpar!
Vid deltagande i U-/J-SM Para, ange din skadeklass i anmälan.

Reserver:

Observera att reserverna skall anmälas samtidigt som Ni anmäler
övriga, d.v.s. Eskilstuna BTK senast 2018-04-05.

U-/J-SM Para

Deltagande vid U-/J-SM Para är öppet att anmäla sig till för alla
spelare som har en pararegistrering. Ungdom innefattar singel, pojkar
och flickor flickor, samtliga skadeklasser födda 2002 eller senare.
Junior innefattar singel, herrar och damer, samtliga skadeklasser
födda1997-2001. Lag, herrar och damer, födda 1997 eller senare. Lag
spelas för tvåmannalag i Kings-Cup-format, spelare i laget ska ha
licens för samma förening. Max fyra spelare per lag. Damer tillåts
spela i herrklass.
Antalet paraklasser bestäms efter sista anmälningsdatum efter
hopslagning av klasser. Klasserna spelas som poolspel.
Vid deltagande i U-/J-SM Para, ange din skadeklass i anmälan.

Smashen:

Rekryterings-/nybörjartävling för personer med funktionsnedsättning.
Spelare som gjort sin första Paratävling under säsongen 17/18 (från 1/7 2017)
eller aldrig tidigare spelat en Paratävling har rätt att delta i smashen.
Tävlingslicens krävs inte för deltagande. Tävlingen spelas med A- och Bslutspel.

Anmälningsavgift: 200:- i singelklasserna och 110:-/par i dubbelklasserna.
Startbegränsning: Anmäld kvalificerad spelare har rätt att starta i sin singelklass samt en
dubbelklass. Öppen anmälan utan partner i dubbel kan göras. Även reserver
skall anmäla sig i dubbel om man önskar delta.
Spelform

Alla singelklasser spelas i form av ett inledande poolspel med 4-pooler där
de två första går vidare till ett slutspel i cupform, övriga går vidare till en Bturnering i cupform. De 16 seedade spelarna står över poolspelet och går in
direkt i slutspelet. Matcherna i poolspelet samt B-turneringen spelas i bäst
av 5 set. Matcherna i slutspelet spelas i bäst av 7 set.
Dubbelklasserna spelas i cupform, dessa matcher spelas i bäst av 5 set.

Seedning

Seedning i singelklasserna bifogas enligt Sverigeranking per den 5/3 2018.
Seedning i dubbelklasserna görs när dubbelparen är anmälda. Seedning görs
genom att lägga ihop spelarnas individuella rankingpoäng per den 5/3 2018.

Lottning

Lottning till USM:s kvalspel genomförs torsdag kväll, dagen före tävling.
Lottning görs enligt snakemetoden. Eventuell spelare som tillkommer efter
genomförd lottning placeras på vakant plats. Lottning av dubbelspel
genomförs på tävlingsdagen, senast 30 minuter innan tävlingsstart.
Lottningar genomförs av arrangören i närvaro och under kontroll av
överdomare samt SBTF:s supervisor.
Lottning till singelklassernas slutspel genomförs av arrangören i närvaro och
under kontroll av en överdomare samt SBTF:s supervisor, direkt efter
avslutat kvalspel.

Närvaroanmälan

Närvaroanmälan sker senast en timme innan poolspelets start i respektive
klass.

Tävlingsmaterial:

Tillhandahålls av STIGA Sports AB.

Upplysningar:

Kontakta gärna undertecknad om Ni har frågor om uttagningar och seedning.
I övriga frågor hänvisas till Eskilstuna BTKs hemsida, e-post:
usm2018@ebtk.se, eller Lars-Ove Andersson, tel: 070 - 215 57 76
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