Köping den 25 juni 2019
Till distrikten

PM för DM 2019
Här är de regler och rekommendationer som gäller för DM. Det är distriktets ansvar att utsedd DMarrangör och utsedd lottningskontrollant/ÖD delges innehållet.
DM 2019 innebär flera nyheter. De åldersbegränsningar som tidigare har funnits är
borttagna. De obligatoriska klasserna som det ska inbjudas till har minskats till fem
seniorklasser samt singel i åldersklasserna 14, 17 och 20. Distriktet bestämmer själv vilka
övriga klasser man vill inbjuda till. DM i 14, 17 och 20 räknas in som en SM-kvalificerande
deltävling i dessa klasser.
Tid
Rekommenderat datum för att arrangera individuella DM är 9-10 november 2019. Individuella DM
2019 skall vara genomfört senast 31/12 2019. Anmälan om arrangör skall ha insänts till SBTF senast
1 juni.
För Lag-DM är tiden valfri, det kan genomföras när som helst under säsongen.
Spelform
För individuell DM-tävling är rekommendationen att den arrangeras med A eller B standard. Även
C standard är acceptabelt, dock kan DM inte arrangeras med D standard.
Det är upp till varje distrikt att bestämma om seniorklasserna och U20-klasserna skall spelas med
cup eller poolspel, de obligatoriska ungdomsklasserna i singel (14 och 17 år) skall spelas med
poolspel.
Vid Lag-DM bestämmer distriktsförbundet om spelform (exempelvis hur många spelare som skall
ingå i laget, startavgifter mm.).
För att DM-klass i individuella DM skall anordnas fordras minst fyra anmälda spelare i singelklass
eller fyra anmälda par i dubbelklass från minst två olika föreningar.
För att DM-klass i Lag-DM skall anordnas gäller att minst två lag är anmälda i klassen.
I singel herrar och damer avgör respektive distriktsförbund om matcherna skall spelas i bäst av fem
eller sju set. Övriga klasser spelas i bäst av fem set.
Samtliga licensierade spelare som tillhör förening inom respektive distrikt har rätt att delta i
DM.
Lottningskontrollant/ÖD
Lottningskontrollant/ÖD utses av respektive distriktsförbund
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Seedning
Respektive distriktsförbund eller av distriktsförbund utsedd arrangör fastställer seedningen enligt
följande:
Cupspel (antal spelare/par/lag)
2-15
16-31
32-63
64-127
128-

Poolspel (antal pooler)
2-3
4-7
8-15
16-

Antal seedade spelare/par/lag
2
4
8
16
32

Den gällande riksrankingen skall ligga till grund för seedningen.
I övrigt gäller samma föreskrifter som vid övriga tävlingar.
Startbegränsningar
Följande startbegränsningar gäller:
Damer/flickor har inte rätt att delta i mästerskapsklass för herrar/pojkar.
Herrar/pojkar har inte rätt att delta i mästerskapsklass för damer/flickor.
Arrangör har inte rätt att begränsa starträtten i de obligatoriska klasserna.
Arrangör har möjlighet att överskrida högsta antal starter som anges i sanktionsbeslut om så behövs
för att bereda plats för samtliga anmälda deltagare i de obligatoriska klasserna.
Protest
Vad som kan protesteras mot och reglerna för protest finns i Tävlingsreglerna § 25.
Obligatoriska tävlingsklasser och åldersbestämmelser
Följande klasser är vid DM och lag-DM obligatoriska och inbjudan skall ske i alla dessa klasser.
Andra klasser än dessa är frivilligt att inbjuda till.
Individuella DM
Herr- och damseniorer singel
Herr- och damsingel U 20
Herr- och damjunior singel 17
Pojkar och flickor singel 14
Herrar och damer seniorer dubbel
Mixed dubbel seniorer
Lag-DM
Herrar seniorer
Damer seniorer
Herrar juniorer 17
Damer juniorer 17
Pojkar 15
Flickor 15

Födda 1999 eller senare
Födda 2002 eller senare
Födda 2005 eller senare

Födda 2002 eller senare
Födda 2002 eller senare
Födda 2004 eller senare
Födda 2004 eller senare

Avgifter
Enligt förbundsmötesbeslut är anmälningsavgifter till DM maximerade till följande belopp.
Arrangören äger rätt att ta ut en lägre anmälningsavgift.
Maximala anmälningsavgifter
Pojk- och flicksingel, poolspel obligatoriskt
Juniorsingel, poolspel obligatoriskt
U20 singel
Seniorer singel
Veteransingel
Pojk- och flickdubbel
Juniordubbel
Seniorer dubbel, mixed
Veterandubbel

Poolspel
120:160:160:200:160:160:200:300:200:-

Cupspel
(60:-)
(80:-)
80:100:80:80:100:150:100:-

Priser
Ettan, tvåan samt treorna erhåller i senior- och juniorklasserna RF:s mästerskapstecken. I övriga
klasser kan antingen distriktets egen medalj eller SBTF:s distriktsmedalj delas ut till ettor, tvåor och
treor.
RF:s mästerskapstecken och SBTF:s distriktsmedaljer kan beställas på bifogade blanketter
senast 30 september hos:
Sporrong
ordertelefon och växel: 08-446 54 50
Box 6042
e-post: info@sporrong.se
171 06 Solna
Redovisning
Tävlingsfilen från TTCoordinator skickas in samma dag som tävlingen avslutas till rankingansvarig
på: sbtf.ranking@gmail.com
Den fastställda avgiften till SBTF, 7 % av de totala anmälningsavgifterna, kommer att faktureras
arrangören. 7% till SDF inbetalas enligt SDF:s önskemål.
För Lag-DM utgår ingen avgift till SBTF.
SM-kvalificering
DM-resultaten 2019 är kvalificerande för deltagande i SM och Ungdoms-SM våren 2020
enligt följande regler:
SM
Kvalificerade för spel i Herrsingel och Damsingel är:
1) DM-segrare 2019 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera sig om rätt
förutsättningar uppnås).
2) Till övriga platser upp till totalt 80 herrar och 48 damer sker uttagning enligt ranking per den 5
januari 2020.
Kvalificerade för spel i U20 herrsingel och U20 damsingel är;
1) De 48 herrar och 24 damer som tagit flest poäng vid SM-kvalificerande tävlingar i U20 per den 26
januari 2020. Vid lika poäng avgörs den inbördes placeringen av rankingtal per den 5 januari 2020.

Kvalificerade för spel i Herrdubbel, Damdubbel och Mixeddubbel är:
1) Samtliga par som segrat i DM 2019 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera
sig om rätt förutsättningar uppnås). DM-segrare i dubbel vars partner av olika skäl inte kan delta i
SM, kan delta om han/hon hittar partner från annat distrikt som är i samma belägenhet.
Ungdoms-SM
Kvalificerade för spel i singelklasserna HJ17 och DJ17 vid Ungdoms SM är:
1) DM-segrare 2019 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera sig om rätt
förutsättningar uppnås).
2) Segrare vid regionmästerskap 2019 i respektive klass.
3) Till övriga platser upp till totalt 64 herrar och 32 damer sker uttagning enligt inspelade poäng vid
SM-kvalificerande tävlingar per den 19 april 2020. Vid lika poäng avgörs den inbördes placeringen av
rankingtal per den 6 april 2020.
Kvalificerade för spel i singelklasserna P14 och F14 vid Ungdoms SM är:
1) DM-segrare 2019 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera sig om rätt
förutsättningar uppnås).
2) Segrare vid regionmästerskap 2019 i respektive klass.
3) Alla som deltagit i 14-årsklass vid minst tre SM-kvalificerande tävlingar.
Alla spelare som kvalificerat sig för singelspel i klass vid Ungdoms-SM har även rätt att delta i
respektive dubbelklass.
SM-kvalificerande tävlingar och poängtabell
Följande tävlingar är SM-kvalificerande i åldersklasserna 14, 17 och 20;
30/8-1/9
Halmstad Masters, Halmstad
28-29/9
Rekordspelen, Helsingborg
31/10-3/11 Ängby International, Stockholm
9-10/11
Distriktsmästerskap
7-8/12
Regionmästerskap
24-26/1
Söderspelen, Borås
Följande tävlingar är SM-kvalificerande i åldersklasserna 14 och 17;
14-16/2
Växjö GP, Växjö
3-5/4
TTEX-spelen, Stockholm
17-19/4
Hälsingebocken, Söderhamn
Deltagande i SM-kvalificerande klass ger poäng som ligger till grund för seedning samt SM-uttagning i
åldersklasserna 17 och 20 enligt följande tabell;
Antal deltagare
Pooler 1:a
2:a
3-4:e
5-8:e
9-16:e
17-32:a 33-64:e
3
1
3
2
1
4
1
4
3
2, 1
5
1
6
4
3, 2
1
6-8
2
10
6
4
9-16
3-4
15
9
6
3
17-24
5-6
21
13
9
5
3
25-32
7-8
28
18
13
7
4
33-48
9-12
36
24
18
9
5
3
49-64
13-16
45
31
24
12
7
4
65-96
17-24
55
39
31
16
9
5
3
972566
48
39
20
11
7
4

Vid minst två pooler får pooltreor 2 p och poolfyror 1 p. Vid eventuellt cupspel används samma
poängtabell som ovan, en förlust i första omgången ger då 2 p.
Om DM-segrare är utländsk medborgare som saknar tillstånd för att delta i individuell SMtävling så kvalificerar sig näst högst placerade spelare som tillåts spela SM-tävling.
Regel vid DM i sammanslagna distrikt säger följande:
Vid sammanslagning av SDF avgör det nya SDF:et, nedan nämnt Stordistrikt, om
Distriktsmästerskapet avgörs gemensamt eller utifrån tidigare distriktsgränser.
Vid gemensamt distriktsmästerskap erhålls samma antal kvalificeringsplatser till SM som var fallet
innan sammanslagningen, dvs vid två sammanslagna distrikt 1+1 = 2 platser. Vid fler sammanslagna
distrikt än två utökas antalet kvalificeringsplatser enligt samma princip.
En förutsättning vid två sammanslagna distrikt är dock att totalt antal startade spelare/par i klassen
uppgår till minst åtta spelare från minst fyra föreningar oavsett tidigare distriktstillhörighet. Vid tre
sammanslagna distrikt krävs 12 startande spelare från minst sex föreningar oavsett tidigare
distriktstillhörighet. Om fler än tre distrikt sammanslås ökas kraven på antalet startande spelare/par
och föreningar enligt samma princip.
Om klassen innehåller färre startande spelare/par än åtta eller från färre än fyra föreningar vid två
sammanslagna distrikt, erhålls en kvalificeringsplats. Detta under förutsättning att antalet startande
spelare/par är minst fyra och representerande minst två föreningar. Vid tre sammanslagna distrikt
gäller att om klassen inte innehåller 12 startande spelare/par eller färre än sex föreningar erhålls två
kvalificeringsplatser. Detta under förutsättning att antalet startande spelare/par uppgår till minst åtta
representerande minst fyra föreningar. Vid färre startande spelare/par än åtta, men minst fyra,
representerande minst två föreningar, erhålls en kvalificeringsplats. Vid fler än tre sammanslagna
distrikt utökas kraven enligt samman princip.
Varje Stordistrikts styrelse avgör om platserna fördelas till segrare samt där efter följande placeringar
alternativt bästa spelare från respektive ursprungsdistrikt.
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