Köping 2020-01-10
Inbjudan till Senior- och Para-SM 2020
Senior- och Para-SM 2020 arrangeras i Tennishallen, Hällåsen i Söderhamn den 27 februari - 1 mars 2020 med
Söderhamns UIF som arrangör tillsammans med SBTF. Av bifogade listor framgår kvalificerade och reserver (för
U20 Herrar och U20 Damer kommer kvalificeringslistor att publiceras direkt efter den sista kvalificeringstävlingen
som spelas 25-26 januari). För spelare med pararegistrering är det öppen anmälan.
Anmälnings- respektive uttagningsförfarandet och övrig tävlingsinformation är enligt följande:
1.

Föreningarna skall anmäla kvalificerade spelare och reserver till Söderhamns UIF, även dubbelpar
skall anmälas, öppen anmälan utan partner i dubbel kan göras.
Deltagande vid Para-SM är öppet att anmäla sig för alla spelare som har en pararegistrering.
Anmälan ska göras senast den 10 februari 2020 till sm2020@suif.se,

2.

Klasser och anmälningsavgifter vid Senior- och Para-SM 2020 är:
Seniorklasser
Herrsingel (HS) 300:Damsingel (DS) 300:Herrdubbel (HD) 300:-/par
Damdubbel (DD) 300:-/par
Mixeddubbel (XD) 300:-/par
Dessa klasser spelas som cupspel.
U 20 Herrar (H20) 200:U 20 Damer (D20) 200:Se nedan om spelform.
Paraklasser
Seniorsingel, herrar och damer, R1, R2, R3, R4, R5, S6, S7, S8, S9, S10 och U11, 150:Veteransingel 40 år, herrar och damer, spelare födda 1980 eller tidigare, 150:Singelklasserna spelas som poolspel.
Seniordubbel, herrar och damer, rullstol och stående 160:-/par
Dubbelklasserna spelas som cupspel.
Para lag, herrar och damer, 230:-/lag
Spelas som cupspel för tvåmannalag i Kings Cup-format, spelare i laget skall ha licens för samma
förening. Max 4 spelare per lag. Damer tillåts att spela i herrklass.
Antalet paraklasser bestäms efter sista anmälningsdatum efter hopslagningar av klasser.

3.

I klasserna HS och DS gäller deltagarbegränsning (80 herrar och 48 damer). I första hand har
platserna gått till de som kvalificerat sig från Distriktsmästerskap. Övriga platser har gått till de
som har högst rankingpoäng per den 6 januari 2020. De 16 högst rankade spelarna i respektive
klass seedas enligt ranking per den 6 januari 2020.

4.

För att få delta i HD, DD och XD måste spelare vara kvalificerad i HS eller DS, alternativt
kvalificerade från DM (DM-kvalificerade i dubbel vars partner av olika skäl ej kan delta i SM, kan
delta om han/hon hittar partner från annat distrikt som är i samma belägenhet). Anmälan till
dubbelspel kan göras med namngiven partner eller som en öppen anmälan. Observera att reserv till
singelspelet har möjlighet att spela dubbel om man kommer med i singelspelet, dessa spelare skall
även anmäla sig i den eller de dubbelklasser som önskas. Förbundskaptener fastställer seedning i
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HD och XD med 8 par, i DD seedas 4 par.
5.

I klasserna H20 och D20 gäller deltagarbegränsning (48 herrar och 24 damer). Uttagning kommer
att ske enligt inspelade poäng vid SM-kvalificerande tävlingar per den 26 januari 2020. Klasserna
spelas med ett inledande poolspel för de 32 spelare (herrar) och 16 spelare (damer) som inte är
seedade. Lottning till poolspelet görs enligt snakelottningsmetoden. De två främsta i respektive
pool går vidare till slutspel. De seedade spelarna, 16 herrar och 8 damer, går direkt in i slutspelet
som omfattar 32 herrar respektive 16 damer. Seedning enligt inspelade poäng vid SMkvalificerande tävlingar.

6.

Lottning för samtliga klasser vid Senior- och Para-SM sker dagen före respektive klass startar.
Lottningar genomförs av arrangören i närvaro och under kontroll av en överdomare samt SBTF:s
tävlingschef. Eventuella återbud ska anmälas senast kl. 17.00 dagen före en klass skall starta.

7.

I HS och DS avgörs matcherna i bäst av 7 set. Dubbelklasserna spelas i bäst av 5 set.
I H20 och D20 spelas det inledande poolspelet i bäst av 5 set och slutspelet i bäst av 7 set.
Singel- och dubbelklasserna samt lagtävling i Para-tävlingen avgörs i bäst av fem set.
Para lag spelas enligt ”Kings Cup”-modell med två singlar och en dubbel. Respektive lags högst
rankade spelare enligt rankingen per den 6 januari 2020 möts i den första matchen, därefter spelas
ytterligare en singelmatch med två nya spelare. Står det 1-1 i lagmatchen spelas en avgörande
dubbelmatch. Ett lag tillåts att sätta in en eller två nya spelare i dubbelmatchen.

8.

Seedning i HS och DS enligt ranking per den 6 januari 2020 bifogas. Seedning i HD, DD och MD
görs av förbundskaptener efter anmälningstidens utgång. Seedning i H20 och D20 görs enligt
inspelade poäng vid SM-kvalificerande tävlingar per den 26 januari 2020. Seedning av klasser vid
Para SM görs av en seedningsgrupp, bestående av förbundskapten, landslagsansvarig junior samt
en person utsedd av SBTF.

9.

Tävlingsmaterial tillhandahålls av STIGA Sports AB. Bord: Premium Compact. Boll: Perform
40+ vit. Tilldelad nummerlapp skall bäras under hela tävlingen. Spel ska ske i föreningens
officiella tävlingsdress.

10.

Svenska Bordtennisförbundets evenemang dokumenteras med film och foto. Bilder och filmer från
evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om SBTF:s verksamhet samt
marknadsföra detta och framtida evenemang för SBTF:s räkning på hemsida, sociala medier samt i
tryck. Person som inte vill medverka på bild eller i film, alternativt vill få bild eller film borttagen
är välkommen att kontakta SBTF via info@svenskbordtennis.com.
Mer information om hur SBTF behandlar personuppgifter och hur enskildas rättigheter tillvaratas
framgår SBTF:s integritetspolicy, http://www.svenskbordtennis.com/globalassets/svenskabordtennisforbundet/dokument/for-forening-och-spelare/sbtf-integritetspolicy180523.pdf?w=900&h=900.

11.

Senast den 10 februari 2020 skall anmälan vara Söderhamns UIF tillhanda. Anmälan görs via epost till sm2020@suif.se. Reserver anmäls samtidigt som de kvalificerade. Ej anmälda spelares
platser går till de anmälda reserver som står högst på reservlistan (i de fall där poängen varit lika
har lottning om reservordning skett). Vid deltagande i Para-SM anges skadeklass i anmälan.
För mer information, se SM:s hemsida, www.bordtennissm.se.

Med vänliga hälsningar
SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET
Bengt Andersson, Tävlingschef
0708-21 24 68, bengt.andersson@svenskbordtennis.com

