SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR
SM-TÄVLINGAR
(gäller från 1 maj 2019) (ändringar från tidigare regler är gulmarkerade)

Gemensamma bestämmelser
Benämningar
Dessa bestämmelser gäller för samtliga SM-tävlingar med följande benämningar:
SM = Svenska Mästerskapen (för seniorer)
JSM = Junior-SM
USM = Ungdoms-SM
VSM = Veteran-SM
RSM = Rullstols-SM
Allmänna bestämmelser
För att en tävling skall äga rum fordras att minst 4 spelare eller 4 par anmält sig.
Spelare är skyldig att själv göra sig underrättad om hen är kvalificerad att delta i huvudtävling
eller i kvaltävling samt i förekommande fall själv bekräfta sin anmälan genom sign-in.
Singelmatcher avgörs i bäst av tre set med tiebreak vid ställningen 6-6 i samtliga set med
undantag för singelmatcher i VSM för klasser 70 år och äldre.
Samtliga dubbelmatcher avgörs i bäst av tre set med no-ad och avgörande set som ett
matchtiebreak.
Rätt att delta
Spelare äger rätt att delta i SM-tävling under förutsättning att spelaren är svensk medborgare eller
folkbokförd* (mantalskriven) i Sverige samt representerar svensk förening ansluten till Svenska
Tennisförbundet. Spelare skall inneha giltig tävlingslicens.
* Att vara folkbokförd i Sverige innebär att:
- du får ett svenskt personnummer
- du registreras som bosatt på en fastighet och en adress
- det registreras även var du är född och vilket medborgarskap du har
- ditt civilstånd och relation till eventuell make eller maka, barn och förälder registreras.
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Sanktioner, ansökan och speltider
Samtliga klasser i SM, JSM, USM och VSM genomförs i sanktionskategori 2. RSM genomförs i
sanktionskategori 5. Tävlingarna omfattas av de minimikrav på arrangemanget som anges för
respektive SM-tävling i de särskilda tävlingsbestämmelserna.
Tävlingarna spelas på tid och plats, som fastslås av Förbundet och kan arrangeras antingen av
Förbundet, SDF eller av till Förbundet ansluten förening.
Förening eller SDF som önskar arrangera mästerskap skall ansöka härom hos Förbundet.
Sådan ansökan skall vara Förbundet tillhanda enligt gällande anvisningar för
sanktionsansökningar. Förbundet avgör arrangör och får besluta om arrangör även före
ansökningstidens utgång.
Utlysning och information
Tävlingen utlyses i tävlingskalendern (www.tennis.se - Tävling Online) senast en månad före
anmälningstidens utgång.
Arrangören skall presentera inbjudan innefattande boendealternativ, lottningar, speltider, resultat
och övrig tävlingsinformation.
Organisationskommitté
Den lokale arrangören utser en organisationskommitté för tävlingen. Tävlingsledaren skall
godkännas av Förbundet.
Mästerskapstecken och plaketter
Mästerskapstecken och plaketter beställes av Förbundet och betalas av arrangören. För att erhålla
mästarvärdighet eller plakett måste spelaren/paret ha spelat och vunnit minst en match.
Ekonomiska bestämmelser
Anmälningsavgiftens storlek beslutas av Förbundet.
Arrangören svarar för alla kostnader och intäkter i samband med tävlingen. För enskild tävling
kan Förbundet besluta att bidra med medel för prispengar eller del av dessa.
Ev. avtal om sändningsrätt i radio eller TV i någon form handläggs av Förbundet.
Arrangören svarar för alla ekonomiska transaktioner för tävlingen. Arrangören erhåller eventuellt
överskott och svarar ensam för ett eventuellt underskott. Arrangören är inte skyldig att betala
kostnader för deltagares resor och uppehälle.
Arrangör, som producerar program, skall kostnadsfritt ställa två annonssidor, svart/vitt, i
programmet till Förbundets disposition. Förbundet skall ha rätt att kostnadsfritt disponera två
sidor till redaktionell text.
Förbundet skall ha rätt att kostnadsfritt placera upp till två skyltar på huvudbanan. Förbundet
skall ha rätt till valfritt, men rimligt, antal sponsorlogotyper på inbjudan.
Bollar
Förbundet bestämmer bollmärke och typ. Arrangören beställer bollar via Förbundet till i förväg
fastställt pris.
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Specialbestämmelser för Svenska Mästerskapen (SM)
Klassindelning och spelform
Svenska Mästerskapen (SM) genomförs, i singel, som slutspel i Svenska SommarTouren och
spelas utomhus. I dubbel arrangeras separat Dubbel-SM, inom- eller utomhus.
SM omfattar följande klasser:
HS - Herrsingel
DS - Damsingel
HD - Herrdubbel
DD – Damdubbel
Samtliga klasser är RF mästerskapsklasser.
Anmälan och sign-in
I singel är de 8 spelare (herrar respektive damer) som samlat flest poäng i SommarTouren
kvalificerade för SM. Deltagande bekräftas via sign-in. Bestämmelser för detta finns angivna i
inbjudan till SommarTouren.
Anmälningstiden för dubbel-SM (som ingår i VinterTouren) utgår 7 dagar före första speldag i
tävlingen, och bekräftas med sign in, 9-12 dagen före spelstart.
Deltagare, lottning och seedning
Singelklasserna består av poollottning med placeringsmatcher omfattande 8 spelare.
Dubbelklasserna omfattar 16 par i herrdubbel och 16 par i damdubbel. Tävlingen genomförs som
poolspel med slutspel.
Dubbelkombinationer får bestå av spelare representerande olika föreningar.
Prispengar
Förbundet fastställer eventuella prispengar och dess storlek inför varje SM-tävling.
Tävlingsarrangör har rätt att ta beslut om att neka utbetalning av prispengar (eller delar av
prispengar) till spelare som har tilldelats matchstraff eller har lämnat w.o. utan giltigt skäl.
Funktionärskrav SM
För samtliga SM-tävlingar skall tävlingsledaren vara lägst utbildad som Förbundstävlingsledare.
Matchledare och domare skall finnas enligt följande:
Singel – domare i samtliga matcher
Dubbel, poolspel – domare eller matchledare
Dubbel, slutspel - domare
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Specialbestämmelser för Junior-SM (JSM) och UngdomsSM (USM)
Klassindelning och spelform
Junior-SM (JSM) spelas varje kalenderår såväl utomhus som inomhus. Ungdoms-SM (USM),
dvs. 21-års klasserna, spelas endast inomhus. JSM inomhus spelas som kval- och huvudtävling i
direkt anslutning till varandra.
JSM utomhus spelas enligt spelformen ”JSM Race”. Bestämmelser för JSM utomhus beskrivs i
separata bestämmelser – ”Bestämmelser JSM Race”.
JSM omfattar följande klasser:
RF:s Mästerskapsklasser:
PS 18 Pojksingel
18
FS 18 Flicksingel
18
PD 18 Pojkdubbel 18
FD 18 Flickdubbel 18
Förbundets Mästerskapsklasser:
PS 16 Pojksingel
16
PS 14
FS 16 Flicksingel
16
FS 14
PD 16 Pojkdubbel 16
PD 14
FD 16 Flicksingel
16
FD 14

Pojksingel
Flicksingel
Pojkdubbel
Flickdubbel

14
14
14
14

I samband med JSM inomhus spelas, som Förbundets mästerskapsklasser Ungdoms-SM som
omfattar följande klasser:
HS 21
HD 21
DS 21
DD 21

Herrsingel
Herrdubbel
Damsingel
Damdubbel

21
21
21
21

USM omfattas i tillämpliga delar av bestämmelserna för JSM.
Anmälan och speltid
Anmälningstiden utgår senast 3 veckor före första speldag i kvaltävlingen. Varje klass i JSM
omfattar maximalt 10 speldagar.
Klasserna i JSM kan genomföras av olika arrangörer.
Deltagare
Spelare får endast delta i en singelklass och en dubbelklass i JSM/USM i vardera inomhus- och
utomhustävlingen varje år.
Spelare får inte delta i singelklass avsedd för högre åldersgrupp. I dubbel får yngre spelare bilda
par med äldre spelare i därför avsedd klass. Dubbelkombinationer får bestå av spelare
representerande olika föreningar.
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Deltagarlistor
Arrangören sammanställer efter anmälningstidens utgång och inför lottning samtliga spelare i
varje klass i ordningsföljd grundat på gällande Tennisrating (i dubbel beräknat efter sammanlagd
Tennisrating).
De av arrangören fastställda anmälningslistorna är därefter offentliga och får ej ändras annat än
för spelare som återtar sin anmälan samt för tillägg av wild card.
Seedning och wild card enligt gällande Tävlingsbestämmelser.
Lottning och sign-in
I samtliga klasser skall lottningen till huvud- och kvaltävlingarna göras senast 2 veckor före
första speldag i tävlingen.
När lottningarna är fastställda får de ej ändras på andra grunder än de som anges i
Tävlingsbestämmelserna och Lottningsbestämmelserna.
Återbud och vakanser fylles enligt reglerna i Tävlingshandboken.
I övrigt gäller bestämmelserna för huvud- och kvallottning i tillämpliga delar.
Lottning och seedning i 18-,16-,14- samt 21-års klasserna (inomhus)
Klasserna vid JSM/USM inomhus genomförs som huvud- och kvallottning enligt nedan.
Klasser och antalet deltagare
Huvudtävling
antal
delt i
huvudtävl.

därav
direkt wild
kval card

kval
vinn.

seedade

PS 18
FS 18
PD 18
FD 18

32
32
32
32

20
20
28
28

4
4
4
4

8
8
-

8
8
8
8

PS 16
FS 16
PD 16
FD 16

64
64
öppet
öppet

50
50

6
6

8
8

16
16

PS 14
FS 14
PD 14
FD 14

öppet
öppet
öppet
öppet

HS 21
DS 21
HD 21
DD 21

32
32
32
32

24
24
28
28

4
4
4
4

4
4
-

8
8
8
8
5

kvaltävling
antal
delt i
kvaltävl

därav
kval kval
spel wc

antal
kval spel/
grp
/grp

antal
seed seed
totalt per grp

PS 18
PD 18
FS 18
FD 18

64
64
-

56

8

8

8

16

2

56

8

8

8

16

2

PS 16
FS 16

öppet
öppet

HS 21
DS 21
HD21
DD21

32
32
-

28
28

4
4

4
4

8
8

8
8

2
2

Eventuella vakanser i dubbel fylls enligt gällande Tävlingshandboken (7.6 Vakanser i dubbel).
Funktionärskrav JSM
För samtliga JSM-tävlingar skall tävlingsledaren vara lägst utbildad som Förbundstävlingsledare.
Matchledare och domare skall finnas enligt följande:
För samtliga klasser gäller:
Kval
Huvudtävling, tidigare omg än kvartsfinal
Huvudtävling, från kvartsfinal

– domare eller matchledare
– domare eller matchledare
– domare

Specialbestämmelser för Junior-RM
Ovanstående bestämmelser gäller i tillämpliga delar även för RM.

6

Specialbestämmelser för Veteran-SM
Klassindelning och spelform
Veteran SM (VSM) spelas varje kalenderår såväl utomhus som inomhus.
VSM omfattar följande klasser som är Förbundets mästerskapsklasser:
HS 35
HS 40
HS 45
HS 50
HS 55
HS 60
HS 65
HS 70
HS 75
HS 80
HS85

Herrsingel 35
Herrsingel 40
Herrsingel 45
Herrsingel 50
Herrsingel 55
Herrsingel 60
Herrsingel 65
Herrsingel 70
Herrsingel 75
Herrsingel 80
Herrsingel 85

HD 35 Herrdubbel 35
HD 40 Herrdubbel 40
HD 45 Herrdubbel 45
HD 50 Herrdubbel 50
HD 55 Herrdubbel 55
HD 60 Herrdubbel 60
HD 65 Herrdubbel 65
HD 70 Herrdubbel 70
HD 75 Herrdubbel 75
HD 80 Herrdubbel 80
HD 85 Herrdubbel 85

DS 35
DS 40
DS 45
DS 50
DS 55
DS 60
DS 65
DS 70
DS 75
DS 80
DS 85

Damsingel 35
Damsingel 40
Damsingel 45
Damsingel 50
Damsingel 55
Damsingel 60
Damsingel 65
Damsingel 70
Damsingel 75
Damsingel 80
Damsingel 85

DD 35 Damdubbel 35
DD 40 Damdubbel 40
DD 45 Damdubbel 45
DD 50 Damdubbel 50
DD 55 Damdubbel 55
DD 60 Damdubbel 60
DD 65 Damdubbel 65
DD 70 Damdubbel 70
DD 75 Damdubbel 75
DD 80 Damdubbel 80
DD 85 Damdubbel 85

MD 35 Mixeddubbel 35
MD 40 Mixeddubbel 40
MD 45 Mixeddubbel 45
MD 50 Mixeddubbel 50
MD 55 Mixeddubbel 55
MD 60 Mixeddubbel 60
MD 65 Mixeddubbel 65
MD 70 Mixeddubbel 70
MD 75 Mixeddubbel 75
MD 80 Mixeddubbel 80
MD 85 Mixeddubbel 85
Anmälan och speltid
Anmälningstiden utgår senast 3 veckor före första speldag. VSM omfattar maximalt 10
speldagar.
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Deltagare, lottning och seedning
Spelare får endast delta i en singel-, en dubbel- och en mixedklass i vardera inomhus- och
utomhus VSM varje år.
För att en klass skall äga rum krävs minst 4 spelare eller 4 par anmält sig. I de fall färre än 4
spelare eller par anmält sig i en klass erbjuds de anmälda att delta i närmaste lägre åldersklass.
Spelare får delta i klass avsedd för lägre åldersgrupp.
Förbundet rekommenderar att äldre spelare låter läkarundersöka sig före anmälan.
Spelare måste vara beredd spela lika många matcher per dag, som det antal klasser spelaren
anmält sig till.
Dubbelkombinationer får bestå av spelare representerande olika föreningar.
Arrangören placerar omedelbart efter anmälningstidens utgång samtliga spelare i ordningsföljd
grundat på Tennisrating.
Dagen efter anmälningstidens utgång skall organisationskommittén sända deltagarlistorna,
uppdelade klassvis och i Tennisratingordning, till Förbundets veterankommitté. I uppenbart
felaktiga fall äger förbundets veterankommitté rätt att modifiera ordningsföljden.
Seedning görs av Förbundets veterankommitté.
Dubbelklass och mixedklass skall starta tidigast en dag senare än motsvarande åldersgrupps
första startdag i singelhuvudklassen. I dubbel och mixed sker all anmälan som sign-in på
tävlingsplatsen. I inbjudan skall anges när och var sign-in sker, normalt under första speldagen i
motsvarande singelklasser. Sign-in kan ske personligen på spelplatsen eller per telefon.
Mixedklassen kan genomföras som ”Sprint” dvs. i Poolspel med bäst av tre matchtiebreak
alternativ med korta set, matchtiebreak och no-ad.
Lottningen skall i normalfallet utföras som frilottning. Tävlingsledningen kan i samråd med
veterankommittén ta beslut om att använda annan lottningsform i vissa klasser.
Priser
Förbundets plaketter delas ut till samtliga finalister samt i klasser med 16 eller fler deltagare även
till semifinalister.
Övriga priser skall följa rekommendationerna i Tävlingshandbok för Svensk Tennis:
Antalet priser bör motsvara antalet seedade i klassen. Prisernas medelvärde bör motsvara
anmälningsavgiften.
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Funktionärskrav VSM
För samtliga VSM-tävlingar skall tävlingsledaren vara lägst utbildad som
Förbundstävlingsledare.
Domare eller matchledare skall finnas enligt följande:
Singel, fram till final
– matchledare
Singel, final
– domare
Dubbel, fram till final
– matchledare
Dubbel, final
– domare

Specialbestämmelser för Veteran-RM
Ovanstående bestämmelser gäller i tillämpliga delar även för RM.
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Specialbestämmelser för Rullstols-SM
Klassificering och licens
Klassificering av spelare sker efter ITF:s regelverk. Spelare med provisorisk Quad-klassificering
får delta i Quad-klasser. Spelarlicensavgift skall vara betald för det år som RSM spelas.
Klassindelning och spelform
RSM spelas minst en gång varje kalenderår.
RSM omfattar följande klasser:
- Herrsingel
- Damsingel
- Quad-singel
- Herrdubbel
- Damdubbel
- Quad-dubbel
Singelklasser begränsas till 16 deltagare. Dubbelklasser begränsas till 8 par. Om antalet deltagare
överstiger begränsningarna ovan så spelas ett kval dagen före tävlingens första speldag.
Consolation spelas i samtliga singelklasser. Ingen consolation spelas om huvudklassen spelas
med poolspel. Spelare som vill delta skall anmäla sig genom sign-in i anslutning till förlust i
första matchen i huvudklassen.
Anmälan, sign-in och speltider
Tävlingen spelas exklusive kvalspel under högst tre till fyra dagar beroende på tillgången av
banor.
Anmälningstiden för singelklasser utgår senast 3 veckor före första speldagen. Återbudsdatum
skall vara dagen före lottning. Information om detta skall uppges i Factsheet. Spelare får delta i
en singelklass och en dubbelklass.
För att en klass skall äga rum krävs minst 4 spelare i singel eller 3 par i dubbel. Vid färre antal får
beslut tas om att slå samman klasser på lämpligt sätt. Vid 4 eller färre starter i klass skall poolspel
användas.
Matchformer
Dubbelklasser spelas i bäst av tre set med avgörande matchtiebreak. Tävlingskommittén tar
beslut om matcherna spelas med eller utan no-ad. Consolation spelas i bäst av tre set med
avgörande matchtiebreak eller i annan kortare spelform som beslutas av tävlingskommittén.
Tävlingskommittén kan även besluta om att poolspelsmatcher och play-off kan spelas i bäst av
tre set med avgörande matchtiebreak.
Lottning och seedning
Lottningen skall utföras som frilottning. Seedning och fördelning av spelare mellan kval- och
huvudtävling görs av Svenska Tennisförbundet.
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Funktionärskrav RSM
För samtliga RSM-tävlingar skall tävlingsledaren vara lägst utbildad som
Förbundstävlingsledare. Domare och bollkallar skall finnas enligt följande:
Kval
Huvudtävling, tidigare omg än semifinal
Huvudtävling, från semifinal
Huvudtävling, från semifinal

– domare eller matchledare
– domare eller matchledare
– domare
– bollkallar rekommenderas

Övrigt
Arrangör skall utse hotell med rimlig standard och ett rimligt pris.
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