Kvalificeringsregler SM-tävlingar 2018
Samtliga licensierade spelare, tillhörande minst 12 årsklass, som är svenska medborgare eller har
giltigt speltillstånd för SM-tävling äger rätt att delta i/kvalificera sig till SM-tävling.

Senior SM/Para SM
Senior SM/Para SM 2018 spelas i Helsingborg den 1-4 mars med BTK Rekord som arrangör. Klasser
vid Senior SM är Herrsingel, Damsingel, Herrdubbel, Damdubbel och Mixeddubbel. Dessa klasser
startar den 2 mars och spelas i form av cupspel.
Utöver dessa klasser spelas även U20 singel för herrar och damer med start den 1 mars och klasser vid
Para SM som startar den 4 mars.
I Herrsingel skall 80 spelare delta, i Damsingel är deltagarantalet 48 spelare.
I U20 för herrar skall 48 spelare delta, i U20 för damer är antalet 24 spelare.
Deltagande vid Para SM är öppet för alla spelare som har en pararegistrering.
U20 för herrar och damer inleds med poolspel för de 32 spelare (herrar) respektive 16 spelare (damer)
som inte är seedade. De två främsta i respektive pool går vidare till slutspel. De 16 spelare (herrar)
respektive 8 spelare (damer) som är seedade går direkt in i slutspelet som omfattar 32 spelare (herrar)
respektive 16 spelare (damer).
Kvalificerade för spel i Herrsingel och Damsingel är:
1) DM-segrare 2017 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera sig om rätt
förutsättningar uppnås).
2) Till övriga platser sker uttagning enligt ranking per den 1 januari 2018.
Kvalificerade för spel i U20 herrsingel och U20 damsingel är;
1) De spelare som befinner sig högst enligt ranking per den 1 januari 2018.
Kvalificerade för spel i Herrdubbel, Damdubbel och Mixeddubbel är:
1) Samtliga par som segrat i DM 2017 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.
2) Samtliga deltagare som kvalificerat sig till spel i herr- respektive damsingel vid SM.

Ungdoms SM
Ungdoms SM 2018 spelas i Eskilstuna den 20-22 april med Eskilstuna BTK som arrangör. Följande
tävlingsklasser genomförs vid Ungdoms SM:
Pojkar och flickor 13 år singel
Pojkar och flickor 15 år singel

Pojk- och flickdubbel 13 år
Pojk- och flickdubbel 15 år

Singelklasserna för pojkar består av 80 spelare i respektive klass. Singelklasserna för flickor består av
48 spelare i respektive klass.
Spelare har, under förutsättning att man kvalificerat sig, rätt att starta i egen singelklass samt en
dubbelklass vid Ungdoms SM.
Spelare tillhörande åldersklass 12 eller 13 äger rätt att kvalificera sig till 13 årsklass i singel. Spelare
tillhörande åldersklass 14 eller 15 äger rätt att kvalificera sig till 15 årsklass i singel.

Singelklasserna vid Ungdoms SM inleds med poolspel för de 64 pojkar respektive 32 flickor som inte
är seedade. De två främsta i respektive pool går vidare till slutspel. De 16 spelare som är seedade går
direkt in i slutspelet som omfattar totalt 48 pojkar respektive 32 flickor. Slutspelet spelas i form av
cup. De spelare som inte kvalificerar sig för slutspel har rätt att delta i en ”B-turnering” i cupform.
Dubbelklasser vid Ungdoms SM spelas i form av cupspel.
Kvalificerade för spel i singelklasserna vid Ungdoms SM är:
1) DM-segrare 2017 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera sig om rätt
förutsättningar uppnås).
2) Segrare vid regionmästerskap 2017 i respektive klass.
3) Till övriga platser sker uttagning enligt ranking per den 5 mars 2018.
4) Spelare som enligt ovan kvalificerar sig till mer än en singelklass vid Ungdoms SM, får enbart delta
i den yngsta klassen.
Kvalificerade för spel i Pojk- och flickdubbel 13 och 15 år är:
Samtliga deltagare som kvalificerat sig till singelspel vid Ungdoms SM.

Junior SM
Junior SM 2018 spelas i Söderhamn den 18-20 maj med Söderhamns UIF som arrangörer. Följande
tävlingsklasser genomförs vid Junior SM.
Pojkar och flickor 14 år singel
Herr- och damjunior 17 år singel

Pojkar och flickor 14 år dubbel
Herr- och damjunior 17 år dubbel

Singelklasserna för pojkar består av 80 spelare i respektive klass. Singelklasserna för flickor består av
48 spelare i respektive klass.
Spelare har, under förutsättning att man kvalificerat sig, rätt att starta i egen singelklass samt en
dubbelklass vid Junior SM.
Spelare tillhörande åldersklass 12, 13 eller 14 äger rätt att kvalificera sig till 14 årsklass i singel.
Spelare tillhörande åldersklass 15, 16 eller 17 äger rätt att kvalificera sig till 17 årsklass i singel.
Singelklasserna vid Junior SM inleds med poolspel för de 64 pojkar respektive 32 flickor som inte är
seedade. De två främsta i respektive pool går vidare till slutspel. De 16 spelare som är seedade går
direkt in i slutspelet som omfattar totalt 48 pojkar respektive 32 flickor. Slutspelet spelas i form av
cup. De spelare som inte kvalificerar sig för slutspel har rätt att delta i en ”B-turnering” i cupform.
Dubbelklasser vid Junior SM spelas i form av cupspel.
Kvalificerade för spel i singelklasserna vid Junior SM är:
1) DM-segrare 2017 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera sig om rätt
förutsättningar uppnås).
2) Segrare vid regionmästerskap 2017 i respektive klass.
3) Till övriga platser sker uttagning enligt ranking per den 2 april 2018.
4) Spelare som enligt ovan kvalificerar sig till mer än en singelklass vid Junior SM, får enbart delta i
den yngsta klassen.
Kvalificerade för spel i Pojk- och flickdubbel 14 och 17 år är:
Samtliga deltagare som kvalificerat sig till singelspel vid Junior SM.

Veteran SM
Veteran SM 2018 spelas i Göteborg den 26-29 januari med Partille PK och BTK Linné som
arrangörer.
Till Veteran SM är det fri anmälan. Dock gäller startbegränsning. Herrar har rätt att starta i en lag-, en
singel-, en dubbel- och en mixedklass. Damer har rätt att starta i en lag-, två singel-, en dubbel- och en
mixedklass.

