Gäller från 2014-07-01

BORDTENNIS
Tävlingssäsong 1/7 - 30/6
SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt
Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler.
1.

Inledning
De gällande reglerna enligt Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) tillämpas. Dessa finns
i "Handbok i Bordtennis" som kan rekvireras från
SBTF, Idrottens Hus,
Fiskartorpsvägen 22, 114 33 Stockholm.
Tävlingslicens från SHIF krävs vid:
1. Deltagande i mästerskap
2. Skadeklass på Sanktionerade tävlingar från SHIF Bordtenniskommitté

2.

Tillägg och ändringar

2.1

Tävlingsform

2.1.1

Senior SM
Handikappklasser: R, S och U
Veteranklass
Dubbel rullstol
Dubbel stående

Damer resp Herrar
Damer resp Herrar
Damer resp Herrar
Damer resp Herrar

2.1.1.1

Klass Veteran, dam- och herrklass oavsett handikapp. Spelare tillhör Veteranklass
från och med det kalenderår under vilket spelaren fyller 40 år.

2.1.1.2

Klass Dubbel, mixed dubbel är tillåten, dock får dam endast spela i herrdubbel
och herre får ej spela i damdubbel.

2.1.1.3

Vid för få anmälda i en skadeklass, kan klasser kombineras inom resp. stående
och sittande, ej kombinera stående och sittande klasser.
Ex: Om 3 deltagare i klass 8, ska dessa ingå i klass 9, med undantag om klass 7
också är under 4 deltagare, då slås klass 7 & 8 ihop.

2.1.1.4

Kan man inte efter sammanslagningen i damer sittande resp. stående få 4
deltagare, ska dessa flyttas in i resp. skadeklass för herrar.
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2.1.2

Junior/Ungdoms-SM
Åldersklasserna
Flick - resp pojkklass stående
Flick - resp pojkklass rullstol
Dam - resp herrjunior stående
Dam - resp herrjunior rullstol
Flick - resp pojkklass utvecklingsstörning
Dam - resp herrjunior utvecklingsstörning

t o m 15 år
t o m 15 år
t o m 20 år
t o m 20 år
t o m 15 år
t o m 20 år

2.1.2.1

Spelare tillhör ungdoms- respektive juniorklass till och med det kalenderår under
vilket spelaren fyller 15 respektive 20 år. Dock har spelaren rätt att delta i
ungdomsklassen närmast påföljande år t.o.m. 30 juni.

2.1.2.2

Regler för sammanslagningar i de olika skadeklasserna se regler 2.1.1.1 –
2.1.1.4

2.1.3

Lag-SM
Dam - resp Herrsenior
Dam - resp Herrjunior

2.1.3.1

Lag SM får max innehålla 4 spelare per lag, ingen klassindelning, men laget
skall bestå av spelare av samma förening.

2.1.3.2

Mixade lag är tillåtna vad gäller kön, dock får dam endast spela i herrlag, ej herre i
damlag.

2.1.3.3

Lag-SM spelas enligt "Kings-Cup" -modell, med 2 singlar och
1 dubbel.
Resp. lags högst rankade spelare (senaste Sverigeranking för
prestationsklasserna) möts i match 1, de två andra i match 2 och därefter
dubbel.
Matchen avslutas då något lag vunnit två matcher. Två extra spelare kan sättas
in i dubbeln.

2.1.4

Andra mästerskap & Nationella tävlingar
Med andra mästerskap menas t ex Distriktmästerskap. Vid dessa tävlingar gäller
samma klassindelningar som vid SM.

2.1.4.1

Arrangör äger rätt att stryka klass med färre än 4 anmälda spelare eller lag; anmälda
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spelare skall om möjligt placeras i annan klass, se regler 2.1.1.1 – 2.1.1.4.
2.1.4.2

Minst en ungdomsklass för damer resp. herrar skall utlysas.

2.2

Spelformer
I mästerskapstävlingar ska skadeklasserna spelas i form av poolspel; övriga klasser kan
spelas med cupspel.

2.3.1

Vid poolspel sker seedning utifrån regler från SBTF:s Handbok i Bordtennis.

3.

Minsta Handikapp
Spelare med rörelsehinder
Rörelsehindret ska vara av sådan art att det ger den tävlande funktionshinder vid
bordtennisspel, och medföra att den tävlande inte kan delta i bordtennistävlingar på lika
villkor som icke handikappade.
Här gäller de regler som finns angivna i ITTF/PTT:s handbok ”Classification Code”
Spelare med utvecklingsstörning
Enligt SHIF/SPK:s Riktlinjer för klassindelning

4.

Klassindelning
Herrar R1
Herrar R2
Herrar R3
Herrar R4
Herrar R5
Herrar S6
Herrar S7
Herrar S8
Herrar S9
Herrar S10
Herrar S11

Damer R1
Damer R2
Damer R3
Damer R4
Damer R5
Damer S6
Damer S7
Damer S8
Damer S9
Damer S10
Damer S11

Anm. Sammanslagning av klasser sker enligt punkterna 2.1.1.1 – 2.1.1.4

4.1.

Definitioner av skadeklasserna
Definitionerna följer regelverket från ITTF/PTT ”Classification Code”
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5

Klassning av Spelare

5.1

Klassning av Spelare kommer ske på utlysta nationella tävlingar som är sanktionerade av SHIF
Bordtenniskommitté.

5.2

Ansökan om klassning, se hemsida
http://www.handikappidrott.se/idrotter/bordtennis/Bordtennis//klassificering/ansokan/
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Tävling och organisation

6.1

Tävlingen ska ha en utbildad tävlingsledare enligt SBTF tävlingsledarutbildning

6.2

Tävlingen ska köras via TT Coordinator eller liknande program uppsatt för bordtennis
SHIF:s TT Coordinator licens ska användas vid SM tävlingar annars så kör klubbarna på
egna licenser.

6.3

Tävlingen ska ha en utbildad överdomare på plats enligt SBTF domarutbildningar

6.4

Tävlingsformen ska vara lika utformad som punkt 2 och klassindelningen enlig punkt 4

6.5

All Seedning av klasserna kommer ske av 3 personer, Förbundskaptenen, Junior
Landslagsansvarig, och en utsedd person av kommittén. Deltagarlistan skickas till
bordtennis@shif.rf.se så kommer all seedning ske av denna grupp som sedan skickar
tillbaka seedningen till arrangören.
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