LESSEBO BTK och SMÅLANDS BTF
bjuder in till

DM SMÅLAND 2018
i

Lessebo Sporthall
17-18 november 2018
Välkomna till DM för region Småland. En rankinggrundande
BC-tävling med klasserna Pingisiaden, 13, 15, 17 och 20 år.
Vi spelar dessutom P/F11 och 14, men inte inom ramen för DM.
Seniorklasser HÖ/DÖ, Veteran 40/50/60/70, HD/DD,
Mixdubbel, Veterandubbel 40/50/60/70 samt Parapingis.

Välkomna!

Speldagar: Lördag 17 November
Pojkar / Flickor 11 (f. 2007-) (ej DM) pool
Pojkar / Flickor 13 (f. 2005-2006)
pool

Anm.avgift Standard Startperiod
120:C
Första passet
120:C
Första passet

P/F Pingisiaden (f.2006-)
Pojkar / Flickor 15 (f. 2003-2004)

100:120:-

C
C

Andra passet
Andra passet

120:160:-

C
C

Tredje passet
Tredje passet

pool
pool

Pojkar / Flickor 14 (f. 2004-2005) (ej DM) pool
Herr/Damjuniorer 17 (f. 2001-2003) pool

________________________________________________________________________________________________________

Söndag 18 November
Öppen Parapingis stående/sittande -pool
Herr / Damjuniorer 20 (f. 1998) -pool
Herrar / Damer Öppen -pool
Veteransingel* 40/50/60/70 -pool
Herrar / Damer Dubbel -cup
Mixdubbel -cup
Veterandubbel* 40/50/60/70 -cup

Anm.avgift
140:160:200:160:150:-/spelare
150:-/spelare
100:-/spelare

Standard
C
C
B
C
B
C
C

*=Veteraner tidigast födda 79/69/59/49
________________________________________________________________________________________________________

Startbegränsningar:
Lördag: 1 klass per tävlingspass. Observera åldersbegränsningar i Pojkoch Flickklasserna. Inga Flickor i Pojkklasserna eller tvärtom.
Söndag: Två singelklasser samt en dubbelklass. Mixdubbel är ok att spela
utöver en annan dubbelklass. Damer tillåts inte att spela i herrklass eller
tvärtom.
Standard: I C-standard dömer spelarna själva i poolspelet men i slutspelet kommer
det finnas fasta domare. I B-standard finns det fasta domare hela tävlingen.
Priser:

DM-medaljer i samtliga mästerskapsklasser. I 11 och 14-årsklasserna är
det pokaler som gäller. Alla får pris i Pingisiaden. Segrarna i klasserna 13,
15, 17, HÖ, DÖ, HD, DD och Mix-D är direktkvalificerade till respektive SM.

Tävlingsform: Poolspel med 4 deltagare alternativt 3 per pool där de två främst
placerade spelarna går vidare till slutspel i cupform. I Pingisiaden är det
andra regler för att spelarna ska få många matcher. Se sista sidan.
Alla matcher spelas med Stiga Perform*** plastboll. Arrangören
förbehåller sig rätten att stryka eventuella klasser med för få deltagare.
Överdomare:Tillsätts av förbundet vid senare tillfälle. Presenteras på hemsidan.
Anmälan:

Skall vara Lessebo BTK tillhanda senast fredag 2 november via
e-post till lessebo.btk@gmail.com
Obs! Efteranmälningar av spelare som ska seedas godkänns inte.

Servering:

Enklare servering finns i anslutning till tävlingslokalen.

Upplysning: Kontaktperson: Jimmy Ronnebring, 070-305 00 11
Program: Program med deltagarlistor och starttider läggs ut på vår hemsida senast
den 7 november. Deltagarlistor kommer även att finnas på resultat.ondata.se där vi
också uppdaterar resultaten löpande under speldagarna.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fredag 2 November 2018

REGLER PINGISIADEN Säsongen 2018-2019
Pingisiaden är en tävling öppen för spelare som är Flickor 12 och Pojkar 12 eller yngre den
aktuella säsongen. Det finns en flickklass och en pojkklass i respektive nivå. Det är fri anmälan
till samtliga nivåer enligt nedan. Seedning får inte förekomma. Spelformen skall anpassas så att
spelarna får spela många matcher och i möjligaste mån får spela lika många matcher. Varje
arrangör bestämmer sitt eget upplägg för spelform utefter sina egna förutsättningar. Vi vill dock
ge en rekommendation till spelform med poolspel i flera steg enligt följande. Rekommenderad
spelform för Pingisiaden:
3-11 deltagare. En pool, alla mot alla.
12-14 deltagare. Steg 1, två pooler med 6-7 i vardera. Steg 2, poolspel, en 4-pool för 1-2,
en 4-pool för 3-4 och en pool för placerade 5-7.
15-19 deltagare. Steg 1, tre pooler med 5-7 i vardera. Steg 2, poolspel, en 6-pool för 1-2,
en 6-pool för 3-4 och en pool för placerade 5-7.
20-28 deltagare. Steg 1, fyra pooler med 5-7 i vardera. Steg 2, poolspel med 1:or i en pool,
2:or i en pool och så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-7 spelare.
29-35 deltagare. Steg 1, fem pooler med 5-7 i vardera. Steg 2, poolspel med 1:or i en pool,
2:or i en pool och så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-8 spelare.
36-48 deltagare. Steg 1, sex pooler med 6-8 i vardera, Steg 2, poolspel med 1:or i en pool,
2:or i en pool och så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-9 spelare.
49-60 deltagare. Steg 1, tolv pooler med 4-5 i vardera. Steg 2A, poolspel där 1-2:or spelar i fyra
pooler med 6-pooler. Steg 2B, poolspel där 3-5:or spelar i sex pooler med 4-6 i vardera. Steg 3A,
poolspel med 1:or från steg 2A i en pool, 2:or i en pool och så vidare. Steg 3B, poolspel med 1:or
från steg 2B i en pool, 2:or i en pool och så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-9 spelare.
Minst 61 deltagare. Arrangör bestämmer själv spelform.
1:a nivån, Zon-eller kretsnivå
Kan genomföras i geografiskt stora distrikt. Distrikt avgör om de vill genomföra denna nivå.
Distrikt bestämmer själva eventuell anmälningsavgifts storlek.
2:a nivån, Distriktsnivå
SBTF rekommenderar att distriktsnivån spelas i samband med Distriktsmästerskap,
men det är upp till varje distrikt att bestämma när distriktsnivån spelas. Anmälningsavgiften är
100:- per spelare. Arrangerande förening/distrikt står för kostnaden för medaljer till de fyra bästa
i varje klass. SBTF beställer, fakturerar och skickar medaljer till resp. distrikt.
3:e nivån, Regionnivå
Regionnivån spelas förslagsvis i samband med Regionmästerskap, men det är upp till varje
region att besluta när regionnivån skall spelas. Anmälningsavgiften är 200:- per spelare.
Arrangerande förening/region står för kostnaden för medaljer till de fyra bästa i varje klass.
SBTF beställer, fakturerar och skickar medaljer till resp. region.
4:e nivån, Riksnivå
Spelas som en egen tävling i början av januari. Pojkarna spelar i Stockholm med Spårvägens
BTK som arrangör. Flickorna spelar i Köping med Köpings BTK som arrangör.
Anmälningsavgiften är 300:- per spelare. Pokaler till segrarna. Arrangerande förening står för
kostnaden för medaljer till samtliga deltagare. SBTF beställer, fakturerar och skickar medaljer
till arrangören.

