Inbjudan
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Östgötamästerskapen
2021
Motala Sporthall
13–14 november
Missa inte säsongens stora pingisfest i Östergötland!

Välkomna till

DM - Östgötamästerskapen 2021
13-14 november
Västers BTK och Östergötlands Bordtennisförbund bjuder härmed in till årets DM Östgötamästerskapen. Tävlingen spelas i Motala Sporthall. Tävlingen arrangeras som C-tävling.

Lördag 13 november
Pojkar 10 (poolspel 100 kr), Flickor 10 (poolspel 100 kr): Födda 2011 eller senare
Pojkar 12 (poolspel 100 kr), Flickor 12 (poolspel 100 kr): Födda 2009 eller senare
Pojkar 14 (poolspel 100 kr), Pojkar Dubbel 14 (cupspel 80 kr/par): Födda 2007 eller senare
Flickor 14 (poolspel 100 kr), Flickor Dubbel 14 (cupspel 80 kr/par): Födda 2007 eller senare
Herrjunior 18 (poolspel 100 kr), HJ 18 Dubbel (cupspel 80 kr/par): Födda 2003 eller senare
Damjunior 18 (poolspel 100 kr), DJ 18 Dubbel (cupspel 80 kr/par): Födda 2003 eller senare
Paraklass ungdom/junior (poolspel 100 kr): Födda 2001 eller senare

Söndag 14 november
Herrsingel, Damsingel, Paraklass senior, (poolspel 125 kr)
Herrjunior 20, Damjunior 20 (poolspel 100 kr): Födda 2000 eller senare
Herrdubbel, Damdubbel, Mixeddubbel (cupspel 100 kr/par)
Veteran 40 herr (poolspel 125 kr), Veteran 40 herrdubbel (cupspel 100 kr): Födda 1982 eller tidigare
Veteran 40 dam (poolspel 125 kr), Veteran 40 damdubbel (cupspel 100 kr): Födda 1982 eller tidigare
Veteran 50 herr (poolspel 125 kr), Veteran 50 herrdubbel (cupspel 100 kr): Födda 1972 eller tidigare
Veteran 50 dam (poolspel 125 kr), Veteran 50 damdubbel (cupspel 100 kr): Födda 1972 eller tidigare
Veteran 60 herr (poolspel 125 kr), Veteran 60 herrdubbel (cupspel 100 kr): Födda 1962 eller tidigare
Veteran 60 dam (poolspel 125 kr), Veteran 60 damdubbel (cupspel 100 kr): Födda 1962 eller tidigare

Startbegränsningar
Damer/flickor har inte rätt att delta i mästerskapsklass för herrar/pojkar.
Herrar/pojkar har inte rätt att delta i mästerskapsklass för damer/flickor.
Lördag: Max två singelklasser.
Söndag: Det går inte att kombinera Herrsingel med veteran 60.
Det gåt inte heller att kombinera veteran 40 och 50. I övrigt inga startbegränsningar.
Licensierade spelare som tillhör förening inom respektive distrikt har rätt att delta i DM.

Tävlingsform
Samtliga klasser spelas i bäst av fem set. Singelklasser spelas i poolform där de två bästa i varje pool går
vidare till slutspel. I P/F10 och P/F12 spelas även B-slutspel. Dubbelklasserna spelas i cup-form.
Spelarna dömer själva i poolspelet (gäller ej P/F 10 då arrangören står för domare). Vid cupspel och
slutspel står arrangören för domare.

DM-klass
För att en klass skall räknas som DM-klass fordras minst fyra anmälda spelare i singelklass eller fyra
anmälda par i dubbelklass från minst två olika föreningar.

Priser
Ettan, tvåan samt treorna i samtliga DM-klasser erhåller DM-plaketten.
I P/F 12/Pingisiaden erhåller de fyra bästa - Pingisadenmedalj och DM-plakett.
I Pojkar/Flickor 10 och 12 erhåller samtliga deltagare pris.

Mat och dryck
Caféteria i hallen, pizzeria rakt över gatan och nära till stan.

Anmälan
Ni anmäler er på bifogad anmälningsblankett. Klubben mejlar sedan in anmälan till
alexander.ohgren@idrottostergotland.se senast fredagen den 29 oktober.

Lottning och program
Tävlingen lottas på tävlingsdagen med hjälp av TT-Coordinator. Tävlingsprogram med deltagarlista och
tidsschema är klubbarna tillhanda senast 5 november. Programmet kommer även att finnas på
www.svenskbordtennis.com/ostergotland och www.idrottonline.se/motala/vastersbtk-bordtennis.

Upplysningar
Frågor angående DM-Östgötamästerskapen ställs till Östergötlands BTF:
alexander.ohgren@idrottostergotland.se, 070-347 24 20

Publicering av text/foto/ljud/bild
Detta arrangemang kan komma att dokumenteras. Det går bra att meddela om du inte vill vara med i
någon form av publicering till alexander.ohgren@idrottostergotland.se.
Vi kan endast ta ansvar som eget förbund samt som arrangör.

OBS! Det krävs endast D-licens för att få delta i DM-Östgötamästerskapen.

Missa inte säsongens stora pingisfest i Östergötland!

SM-kvalificering
DM-resultaten 2021 är kvalificerande för deltagande i SM och Ungdoms-SM våren 2022 enligt följande
regler:
SM
Kvalificerade för spel i Herrsingel och Damsingel är:
1) DM-segrare 2021 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera sig om rätt
förutsättningar uppnås).
2) Max två wild card per klass.
3) Till övriga platser upp till totalt 64 herrar och 32 damer sker uttagning enligt ranking per den 3 januari
2022.
Kvalificerade för spel i U20 herrsingel och U20 damsingel är;
1) Max två wild card per klass.
2) Till övriga platser upp till totalt 48 herrar och 24 damer till de som tagit flest poäng vid SMkvalificerande tävlingar i U20 per den 31 december 2021. Vid lika poäng avgörs den inbördes
placeringen av rankingtal per den 3 januari 2022.
Kvalificerade för spel i Herrdubbel, Damdubbel och Mixeddubbel är:
1) Samtliga par som segrat i DM 2021 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
Kvalificerade för spel i singelklasserna HJ18 och DJ18 vid Ungdoms SM är:
1) DM-segrare 2021 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera sig om rätt
förutsättningar uppnås).
2) Segrare vid regionmästerskap 2021 i respektive klass.
3) Max två wild card per klass.
4) Till övriga platser upp till totalt 64 herrar och 32 damer sker uttagning enligt inspelade poäng vid SMkvalificerande tävlingar per den 24 april 2022. Vid lika poäng avgörs den inbördes placeringen av
rankingtal per den 4 april 2022.
Kvalificerade för spel i singelklasserna P14 och F14 vid Ungdoms SM är:
1) DM-segrare 2021 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera sig om rätt
förutsättningar uppnås).
2) Segrare vid regionmästerskap 2021 i respektive klass.
3) Alla som deltagit i 14-årsklass vid minst tre SM-kvalificerande tävlingar.
4) Max två wild card per klass.
Alla spelare som kvalificerat sig för singelspel i klass vid Ungdoms-SM har även rätt att delta i respektive
dubbelklass.
Om DM-segrare är utländsk medborgare som saknar tillstånd för att delta i individuell SM-tävling så
kvalificerar sig näst högst placerade spelare som tillåts spela SM-tävling.

Anmälningslista DM-Östgötamästerskapen 13-14 november i Motala
NAMN

PERSONNUMMER

KLASSER

Förening:______________________________________ Kontaktperson:___________________________________
Telefon:_______________________________________ Mejladress:______________________________________

Sista anmälningsdag är 29 oktober.
Anmälan mejlas till alexander.ohgren@idrottostergotland.se.

