Skånes Bordtennisförbund och BTK Rekord inbjuder härmed till 2021 års
upplaga av Skånska Mästerskapen (DM). Tävlingen spelas 13 - 14 november i
Idrottens hus A och B-hall, Mellersta Stenbocksgatan 10, 254 37 Helsingborg.
Tävlingen är sanktionerad av SBTF och spelas enligt deras tävlingsreglemente som en B-tävling.
Klasser lördag 13/11

Klasser söndag 14/11

Pass 1
HD, DD
XD
Vet D 40, 50, 60
Paraklasser

Pass 1
HJD20, DJD20

Pass 2
HSÖ, DSÖ
HS2, DS2
HS4
HS6
Veteransingel 50
Pass 3
HS1, DS1
HS3, DS3
HS5
HS7
Veteransingel 40, 60

Pass 2
HJ20, DJ20
P15, F15
P13, F13
Ungdomsklass max 900 poäng
Ungdomsklass max 500 poäng
Pass 3
HJ18, DJ18
P14, F14
P12, F12 (Pingisiaden)
Ungdomsklass max 700 poäng

OBS: Vinnande klubb får ett fint pingisrobot-paket med robot, uppsamlingsnät och en låda bollar.

SM-kvalificering:

Kvalificering till seniorklasser vid SM kvarstår som tidigare. Vilket innebär
att segrarna i Herr/Damsingel Öppen, Herr/Dam/Mixeddubbel är
direktkvalificerade.
Kvalificering till U20 går till precis som sista åren. D.v.s. samla poäng vid
ett antal SM-kvalificerande tävlingar.
Segrarna är direktkvalificerade i 14- och 18-årsklasserna.

Paraklasser:

Paraspelare skriver sin paraklass i anmälan. Det kan bli flera klasser vid
många anmälningar.

Tävlingsform:

Poolspel i alla singelklasser – bäst av 5 set. Slutspel i Herr- och
Damsingel Öppen bäst av 7 set, övriga bäst av 5 set. Cupspel i alla

dubbelklasser – bäst av 5 set.
Begränsningar:

Spelare får max delta i en klass per pass. I dubbel gör vi ett undantag
och tillåter spel i både HD eller DD och XD med reservation för
eventuella förseningar mellan berörda klasser.
OBS: De åldersbegränsningar som har funnits vid DM har tagits bort
vilket innebär att alla licensierade spelare inom distriktet äger rätt att
delta i de obligatoriska klasserna (14, 18 och 20). Dock får inte flickor
delta i de obligatoriska pojkklasserna.
För att göra DM mer spännande så har vi en ”Bästa klubb”-tävling där
vinnande klubb får ett fint pingisrobot-paket med robot, uppsamlingsnät
och en låda bollar. Man får poäng både i ungdoms och seniorklasserna.

Bästa klubb:

Rankingbaserade
ungdomsklasser:

Likt våra ungdomsserier har vi tre klasser för de som inte spelat så länge
där vi delar in spelarna i max 500, 700 och 900 rankingpoäng. Se längst
ner för mer info.

Anmälningsavgifter:

Flick- och pojkklasser
Juniorsingel
Seniorsingel Öppen
Seniorsingel klass 1-7
Veteransingel
Paraklasser
Juniordubbel
Seniordubbel
Veterandubbel
Exp.avg.

Anmälan:

Via mejl till bordtennis@skanskidrott.se senast den 20 oktober 2021.

Licens:

Tävlingslicens typ A är obligatorisk i alla klasser utom de
rankingsbaserade ungdomsklasserna där endast D-licens krävs.

Lottning:

Lottning kommer att ske på plats tävlingsdagen efter bekräftelse av
närvaro. Klass med mindre än 4 deltagare stryks.

Program:

Deltagarlistor och program presenteras på Skånes BTF:s hemsida i
början av november.

Upplysningar:

Kansliet på 070 – 752 90 51 eller bordtennis@skanskidrott.se.

Rankingbaserade
ungdomsklasser:

140:180:220:180:180:180:180:200:140:50:-

Vi har tre rankingbaserade ungdomsklasser på DM för de som inte
spelat så länge där alla får pris. För att hitta dessa poäng så går man in
på rankingsidan:
https://www.profixio.com/fx/ranking_sbtf/ranking_sbtf_public.php
Sen går man in på "Spelklarlistor", "Välj licensperiod", "Klubb". De visas
med t.ex. u1000 vilket innebär att de har under 1000 poäng men över
900 osv. Vid problem och frågor om detta så kontakta kansliet.

Ang. COVID -19:

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt SBTF:s
coronaprotokoll.

Välkomna till DM i Helsingborg!

