Information inför spelåret 2013-2014
Nedan följer en information om förändringar som gäller från den 1 juli 2013 efter beslut av förbundsmöte
eller styrelse.
Ändrade serienamn
De högsta serienivåerna för herrar och damer ändrar namn till Pingisligan herrar och Pingisligan damer.
Domarersättningar
Ersättningen till överdomare vid tävlingar och seriesammandrag höjs med 5 kr till 90 kr/timme.
Förenings rangordning av spelare
I Seriebestämmelserna punkt 22 har ett tillägg gjorts enligt följande:
Spelarna i lag i Superettan rangordnas enligt gällande Sverigeranking (datarankingen).
En ny spelare som inte finns med på Sverigerankingen och samtidigt är bland de 300 bästa på gällande
världsranking skall placeras som etta i lagrankingen under förutsättning att det inte finns någon spelare i
egna lagets laguppställning som är bättre placerad på världsrankingen.
Tävlingsreglerna § 36, begränsning av representation vid kval- eller slutspel
Ny skrivning i § 36 Tävlingsreglerna och punkt 6 i Seriebestämmelserna enligt följande:
Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch kan endast använda spelare som är spelklar för
den kvalspelande föreningen eller slutspelsföreningen senast den 15/2. Förening som skall spela
kvalificerings- eller slutspelsmatch kan endast använda spelare som deltagit i minst två seriematcher i
grundserien för föreningen eller dess farmarförening. Har spelaren under spelåret spelat i en högre division
får spelaren användas endast under förutsättning att spelaren deltagit i minst två seriematcher i grundserien
för det kvalspelande laget.
Tävlingsreglerna § 36, begränsning av möjlighet till seriespelsregistrering
Ny skrivning i § 36 Tävlingsreglerna och punkt 6 i Seriebestämmelserna enligt följande:
Licensierad spelare äger rätt att registrera sig för seriespel för annan förening än den som spelaren har
licens för under förutsättning att spelaren under innevarande spelår inte har spelat seriespel för den
förening spelaren har licens för. Med seriespel jämställs alla former av lagtävlingar för klubblag. En
seriespelsregistrering görs genom att en övergång i enlighet med §§ 43-67 genomförs och att en av SBTF:s
förbundsmöte bestämd registreringsavgift erläggs.
Tävlingsreglerna § 26, tillägg när resultat till datarankingen ska redovisas
Tillägg i § 26 enligt följande:
Tävlingsarrangör skall samma dag som tävlingen avslutas enligt anvisningar från SBTF till SBTF insända
resultatredovisning till datarankingen.
Ändringar i datarankingen
Ett antal ändringar i datarankingen införs enligt följande:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En spelare kan räknas som inaktiv i högst fem år, därefter avregistreras spelaren från
datarankingen.
För varje spelad match tilldelas båda spelarna en bonuspoäng vardera. Vid wo-match utdelas
ingen bonuspoäng.
Matcher vid individuella mästerskapstävlingar, SM, RM och DM, där får vinnaren sin poäng
multiplicerad med 1,5 där den nya poängen vid decimaltal avrundas nedåt till närmsta heltal.
Matcher vid Top-12 tävlingar, där får förloraren sin poäng multiplicerad med 0,5 där den nya
poängen vid decimaltal avrundas nedåt till närmsta heltal.
Vid övriga tävlingar och vid seriespel görs ingen viktning av poäng.
Spelare som har högst 500 p i rankingtal och under en rankingperiod totalt sett skulle erhålla
minuspoäng får behålla sitt rankingtal även nästa rankingperiod.
Poängtabellen ändras till;
Poängskillnad
mellan spelarna
0
– 25
26
– 50
51
– 75
76
– 100
101
– 125
126
– 150
151
– 200
201
– 250
251
– 300
301
– 400
401
– 500
501
–

Vinst för den med
högre rankingtal
10
9
8
7
6
6
5
4
3
2
2
2

Vinst för den med
lägre rankingtal
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
30
40

8.
En inaktiv spelare som är upp till och med 15 årsklass tappar inte rankingpoäng vid inaktivitet
och en inaktiv spelare som är minst 16 årsklass kan inte få ett rankingtal som är lägre än 600 p.
9.
För ny spelare beräknas startrankingen som ett medelvärde av rankingtalen för motståndarna i de
två bästa vinsterna och de två sämsta förlusterna under rankingperioden. Uppnås inte två vinster och
två förluster under en rankingperiod beräknas en preliminär startranking som medelvärdet av
rankingtalen för motståndarna i max de två bästa vinsterna och max de två sämsta förlusterna. Vid
enbart förluster begränsas den preliminära startrankingen till maximalt det poängtal som nedanstående
tabell anger. En ny startranking fastställs under den rankingperiod när minst två vinster och två
förluster finns registrerade. Vid match mellan två nya spelare som saknar startranking, antas för
beräkning av preliminär eller fastställd startranking, att motståndarens rankingtal är enligt nedanstående
tabell.
Herrar tillhörande 16-årsklass och äldre 1000 p
Pojkar 15
900 p
Pojkar 14
800 p
Pojkar 13
700 p
Pojkar 12
600 p
Pojkar 11
500 p
Pojkar 10
400 p
Pojkar 9 och yngre
300 p
Damer tillhörande 16-årsklass och äldre 800 p

Flickor 14-15
Flickor 12-13
Flickor 11
Flickor 10
Flickor 9 och yngre

700 p
600 p
500 p
400 p
300 p

Ändring i reglerna för kvalificeringspoäng till Top-12, USM och JSM
För att fler tävlingsklasser skall ge kvalificeringspoäng ändras regeln för att erhålla poäng enligt följande:
Regler för att erhålla poäng,
att det krävs minst 8 startande i pojkklass och minst 4 startande i flickklass för att poäng skall utdelas. Vid
minst 16 startande pojkar och vid minst 8 startande flickor utdelas poäng enligt följande poängfördelning.
Vid 8-15 startande pojkar och vid 4-7 startande flickor utdelas halverad poäng (avrundas nedåt till heltal)
enligt följande poängfördelning. Undantaget är Top-12 och UGP-slutspelet där full poäng utdelas.
att endast spelare som vunnit minst en spelad match kan erhålla poäng.
att endast de som går till slutspel vid klass med poolspel kan erhålla poäng.
Top-12 för seniorer införs
En ny tävling för våra bästa spelare införs. Premiären för Top-12 herrar blir i Växjö den 6 januari 2014.
Top-12 damer har sin premiär i augusti 2014.
U 20-klasserna startar tidigare vid SM i Helsingborg
U 20-klasserna kommer vid SM 2014 i Helsingborg börja med poolspel torsdag den 27 februari kl. 15.00.
Slutspelen i U 20-klasserna startar under kvällen samma dag.
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