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Föreningar med kvalificerade spelare och reserver till Senior-SM
Distriktsförbunden (för kännedom)

SENIOR-SM 2017
Senior-SM 2017 arrangeras i Halmstad Arena, Växjövägen, Halmstad den 2-5 mars 2017 med Halmstad BTK som
arrangör. Den 4-5 mars avgörs även riksfinalen i Pingisiaden. Av bifogade listor framgår vilka som är kvalificerade
att delta samt reserver. Anmälnings- resp. uttagningsförfarandet och övrig tävlingsinformation är enligt följande:
1.

Föreningarna skall anmäla kvalificerade spelare och reserver till Halmstad BTK, även dubbelpar
skall anmälas. Anmälan ska göras senast den 12 februari 2017 till info@halmstadbtk.com

2.

Klasserna och anmälningsavgifter vid SM är Herrsingel (HS) 300:-, Damsingel (DS) 300:-,
Herrdubbel (HD) 300:-/par, Damdubbel (DD) 300:-/par och Mixeddubbel (MD) 300:-/par. Dessa
klasser spelas som cupspel. U 20 Herrar (H20) 200:- och U 20 Damer (D20) 200:-, se nedan om
spelform. Riksfinalen i Pingisiaden har ingen anmälningsavgift.

3.

I klasserna HS och DS gäller deltagarbegränsning (80 herrar och 48 damer). Direktkvalificerade är
i respektive klass de som skall seedas bland de 16 bästa och kvalificerade från DM. Övriga platser
har gått till de som har högst rankingpoäng per den 2 januari 2017.

4.

Beträffande dubbel gäller följande: För att få delta i dubbelspelet 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.
Seedning i dubbelklasserna görs av förbundskaptenerna Peter Blomquist, herrar och Peter Sartz,
damer efter anmälningstidens utgång.

5.

I klasserna H20 och D20 gäller deltagarbegränsning (48 herrar och 24 damer). Uttagning har gjorts
enligt ranking daterad 2 januari 2017. 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 seedade spelarna, 16 herrar och 8 damer, går direkt in i slutspelet som
omfattar 32 herrar respektive 16 damer.

6.

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.

7.

Senast den 12 februari 2017 skall anmälan vara Halmstad BTK tillhanda. Anmälan görs till
info@halmstadbtk.com. 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).
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