KVALIFICERINGSREGLER
SM-TÄVLINGAR 2023
Samtliga licensierade spelare som är svenska medborgare eller har giltigt
speltillstånd för SM-tävling äger rätt att delta i/kvalificera sig till SM-tävling.

SM
SM spelas i Uppsala den 23-26 mars 2023. Arrangör, SBTF i samarbete med
Uppsala BTK.
Vid SM spelas Herrsingel, Damsingel, Herrdubbel, Damdubbel och Mixeddubbel.
Singelklasserna inleds med ett poolspel för de som inte är seedade. Dubbelklasserna
spelas i form av cupspel.
Utöver dessa klasser spelas även U20 singel för herrar och damer samt Paraklasser i
lag, singel och dubbel.
I Herrsingel deltar 64 spelare. I Damsingel är deltagarantalet 32 spelare.
I U20 för herrar deltar 48 spelare. I U20 för damer är antalet 24 spelare.
Deltagande i Paraklasser är öppet för alla spelare som har en pararegistrering.
Kvalificerade för spel i Herrsingel och Damsingel är:
1) DM-segrare 2022 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera
sig om rätt förutsättningar uppnås).
2) Max två wildcard per klass.
3) Till övriga platser sker uttagning enligt ranking per den 2 januari 2023.
Kvalificerade för spel i U20 herrsingel och U20 damsingel är;
1) Max två wildcard per klass.
2) Till övriga platser sker uttagning till de spelare som tagit flest poäng vid SMkvalificerande tävlingar i U20 fram till och med den 31 december 2022. Vid lika
poäng avgörs den inbördes placeringen av rankingtal per den 2 januari 2023.
Kvalificerade för spel i Herrdubbel, Damdubbel och Mixeddubbel är:
1) Samtliga par som segrat i DM 2022 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 spelas i Helsingborg den 18-21 maj 2023. Arrangör, SBTF i
samarbete med BTK Rekord. Vid Ungdoms SM spelas Singel, dubbel och
mixeddubbel i följande åldersklasser:
Pojkar och Flickor 14 år
Pojkar och Flickor 16 år
Herr- och Damjunior 18 år singel
USM Mixed lag
Utöver dessa klasser spelas även Paraklasser för åldersklassen 20 år.
Singelklassen för Pojkar 14 består av 96 spelare.
Singelklassen för Flickor 14 består av 64 spelare.
Singelklassen för Pojkar 16 består av 80 spelare.
Singelklassen för Flickor 16 består av 40 spelare.
Singelklassen för Herrjuniorer 18 består av 64 spelare.
Singelklassen för Damjuniorer 18 består av 32 spelare.
Deltagande i Paraklasser är öppet för alla spelare med rätt ålder som har en
pararegistrering.
Spelare har, under förutsättning att man kvalificerat sig, rätt att starta i två
singelklasser, två dubbelklasser och en mixeddubbel vid Ungdoms SM. En
kvalificerad spelare har rätt att spela sin egen åldersklass samt närmast äldre
åldersklass. Spel i Paraklasser inräknas inte i den begränsningen.
Singelklasserna vid Ungdoms SM inleds med poolspel för samtliga kvalificerade. De
två främsta i respektive pool går vidare till slutspel. Slutspelet spelas i form av cup.
Paraklasser i singel spelas med B-slutspel.
Dubbelklasser vid Ungdoms SM spelas i form av cupspel.
Mixeddubbel innehåller två spelare, en dam- och en herrspelare som är
kvalificerade för singelspel vid Ungdoms SM. Spelare i ett lag ska ha licens för
samma förening. Om möjligt kan flera lag anmälas från samma förening.
Kvalificerade för spel i singelklasserna P14, F14, P16, F16, HJ18 och DJ18 vid
Ungdoms SM är:
1) DM-segrare 2022 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera
sig om rätt förutsättningar uppnås).
2) Segrare vid regionmästerskap 2022 i respektive klass.
3) Max två wildcard per klass.

4) Till övriga platser sker uttagning enligt inspelade poäng vid SM-kvalificerande
tävlingar per den 2 april 2022. Vid lika poäng avgörs den inbördes placeringen av
rankingtal per den 3 april 2022.
Kvalificerade för spel i Pojk-, Flick- och mixeddubbel 14, 16 och 18 år är:
1) Samtliga deltagare som kvalificerat sig till singelspel i respektive åldersklass vid
Ungdoms SM.

SM-kvalificerande tävlingar och poängtabell
Följande tävlingar är SM-kvalificerande i åldersklasserna 14, 16, 18 och 20;
2-4/9
30/9-2/10
3-6/11
12-13/11
26-27/11
4-5/12

Sweden Tour - Halmstad Masters, Halmstad
Sweden Tour - Rekordspelen, Helsingborg
Sweden Tour - Ängby International, Stockholm
Distriktsmästerskap
Sweden Tour - Flymanpokalen, Karlskrona
Regionmästerskap

Följande tävlingar är SM-kvalificerande i åldersklasserna 14, 16 och 18;
20-22/1
10-12/2
24-26/2
31/3-2/4

Sweden Tour - Söderspelen, Borås
Sweden Tour - Eslövsspelen, Eslöv
Sweden Tour - Safirs Internationella, Örebro
Sweden Tour - Spårvägenspelen, Stockholm

Deltagande i SM-kvalificerande klass ger poäng som ligger till grund för seedning i
14-, 18- och 20-årsklass samt SM-uttagning i åldersklasserna 14, 16, 18 och 20
enligt följande tabell;
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Spelare vid poolspel som inte går till slutspel erhåller 1 p om man är sist i poolen
och 2 p om man är näst sist eller bättre i poolen. Vid minst 65 spelare ger en förlust
i 1/64-delsfinal 2 p

Veteran SM
Veteran SM spelas i Karlskrona den 20-23 april 2023. Arrangör, SBTF i samarbete
med Lyckeby BTK.
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. Deltagande i paraklass omfattas
inte av begränsningen.

