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INBJUDAN TILL UNGDOMS-SM OCH  
PARA-JSM 2019 

 
 
 
Tävlingen: USM och Para-JSM pelas den 3-5 maj 2019 i Arena Skövde, Egnells väg 1, 

Skövde, med Nordvästra Götalands BTF och Skövde PK som arrangörer. 
 
USM spelas med singel och dubbel för pojkar och flickor i åldersklasserna 13, 
15 och 17. Para-JSM spelas med singel i åldersklasserna 15 och 20 år och en 
lagtävling. 
 
13-årsklasser i singel är öppen för 48 flickor och 80 pojkar födda 2005-2006. 
15-årsklasser i singel är öppen för 48 flickor och 80 pojkar födda 2003-2004. 
17-årsklasser i singel är öppen för 48 flickor och 80 pojkar födda 2001-2002. 
Spelare som kvalificerat sig i singel har rätt att anmäla sig och delta i en 
dubbelklass, det är tillåtet att anmäla sig i en äldre dubbelklass. 

 
 
Uttagna spelare: Se bifogad sammanställning för uttagning till USM. Uttagna är DM- och RM-

kvalificerade, övriga platser har gått till de med högst rankingpoäng per den 
4/3 2019. 

 
 
Anmälan: Anmälan görs av respektive förening via e-post till: usm2019bt@gmail.com 

anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2019-04-03. 
Kom ihåg att även anmäla dubbelpar. Öppen anmälan i dubbel kan göras. 
 
Vid deltagande i Para-JSM, ange skadeklass i anmälan. 

 
 
Reserver: Observera att reserver skall anmälas samtidigt som ni anmäler övriga, 

det vill säga arrangören tillhanda senast 2019-04-03. 
Även reserver skall anmäla sig i dubbel om man önskar delta i dubbel. 

 
 

Anmälningsavgift: Singelklasser, 200:- per spelare. Dubbelklasser, 110:- per par. Para lag 300:- per 
lag. 
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Spelform: Vid USM spelas alla singelklasser i form av ett inledande poolspel med 4-
pooler där de två första går vidare till ett slutspel i cupform, övriga går vidare 
till en B-turnering i cupform. De 16 seedade spelarna står över poolspelet och 
går in direkt i slutspelet. Matcherna i poolspelet samt B-turneringen spelas i 
bäst av 5 set. Matcherna i slutspelet spelas i bäst av 7 set. 

   Dubbelklasserna spelas i cupform, dessa matcher spelas i bäst av 5 set. 
 
 
Seedning: Seedning i USM singelklasser bifogas enligt ranking per den 4/3 2019. 

Seedning i dubbelklasser görs när dubbelparen är anmälda. Seedning görs 
genom att lägga ihop spelarnas individuella rankingpoäng per den 4/3 2019. 

 
 
Lottning:  Lottning till USM:s poolspel genomförs torsdag kväll. Lottning görs enligt 

snakemetoden. Eventuell spelare som tillkommer efter genomförd lottning 
placeras på vakant plats. Lottning av dubbelspel genomförs på tävlingsdagen, 
senast 30 minuter innan tävlingsstart. Lottningar genomförs av arrangören i 
närvaro och under kontroll av överdomare samt SBTF:s supervisor.  

 
Lottning till singelklassernas slutspel genomförs av arrangören i närvaro och 
under kontroll av överdomare samt SBTF:s supervisor, direkt efter avslutat 
poolspel.  

 
 
Para-JSM: Deltagande vid Para-JSM är öppen för alla spelare som har en spelarlicens och 

en pararegistrering.  
 
Singel spelas i två åldersklasser. 
15-årsklass är öppen för spelare födda 2003 eller senare. 
20-årsklass är öppen för spelare födda 1998-2002. 
Spelare anmäls i pojk- eller flickklass och i sin egen skadeklass. 
  
Lag för herrar och damer, födda 1998 eller senare. Lag spelas med tvåmannalag 
i Kings Cup-format, spelare i laget ska ha licens för samma förening. Max fyra 
spelare per lag. Damer tillåts att spela i herrklass. 
 
Sammanslagning av klasser görs efter sista anmälningsdatum enligt regler för 
sammanslagning. 
 
Singel- och lagklasser spelas med poolspel och matcherna inklusive slutspel 
spelas i bäst av 5 set. 
 
Lottning av Paraklasser görs dagen innan de startar. 

 
 
Tävlingsmaterial: Tävlingsmaterial tillhandahålls av STIGA Sports AB. Bord: Premium Compact. 

Boll: Perform 40+ vit.  
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Integritetspolicy: 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 av SBTF:s integritetspolicy, 

http://www.svenskbordtennis.com/globalassets/svenska-

bordtennisforbundet/dokument/for-forening-och-spelare/sbtf-

integritetspolicy-180523.pdf?w=900&h=900  
 
 
Upplysningar: Kontakta gärna undertecknad om Ni har frågor om uttagningar, seedning och 

tidsprogram.  
 
I övriga frågor hänvisas till arrangören, e-post: usm2019bt@gmail.com.  
För mer information se även arrangörens hemsida, https://usm2019bt.com/  

 
 
 
SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET 
 
 

 
Bengt Andersson 
Tel 08-562 78 127 
bengt.andersson@svenskbordtennis.com 
 
 
 
Bilagor: Listor över kvalificerade spelare och reserver i USM-klasser. 
  Seedning i USM singelklasser. 
  Tidsschema. 
  Information från arrangören med beställning av logi, mat mm. 
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