SPECIALBESTÄMMELSER JUNIOR-SM (JSM) UTOMHUS
Klassindelning och spelform
Junior-SM, utomhus, (JSM) spelas varje kalenderår med kvaltävlingar (JSM-Race) under
perioden maj-augusti och ett avslutande slutspel i månadsskiftet augusti-september.
I varje kvaltävling fördelas Race-poäng enligt Poängtabell 1. Ställningen i JSM-Race
presenteras på förbundets hemsida.
JSM omfattar följande klasser:
RF:s Mästerskapsklasser:
PS 18
Pojksingel 18
FS 18
Flicksingel 18
Förbundets Mästerskapsklasser:
PS 16
Pojksingel 16
FS 16
Flicksingel 16

PS 14
FS 14

Pojksingel 14
Flicksingel 14

PD 14
FD 14

Pojkdubbel 14
Flickdubbel 14

RF:s Mästerskapsklasser:
PD 18
Pojkdubbel 18
FD 18
Flickdubbel 18
Förbundets Mästerskapsklasser:
PD 16
Pojkdubbel 16
FD 16
Flickdubbel 16

Rätt att delta
Spelare äger rätt att delta i SM-tävling under förutsättning att spelaren är svensk
medborgare eller folkbokförd* (mantalsskriven) 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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JSM - RACE (kvaltävlingar)
Anmälan och speltid - kvaltävlingar
Antalet kvaltävlingar beslutas av Svenska Tennisförbundet inför varje år. Tävlingarna
fördelas regionalt och jämnt över spelperioden. Tävlingar ska omfatta maximalt 5
speldagar och kan överlappa varandra eller gå samtidigt. Tävlingarna presenteras på
förbundets hemsida.
Antalet kvaltävlingar i respektive åldersgrupp kommer att fastställas och publiceras på
tennis.se och Tävling Online. Respektive regions RM för 14-årsklasserna kommer att
vara kvaltävlingar. Next Generation ingår inte som kvaltävling.
Spelare kan delta i obegränsat antal kvaltävlingar.
Poängfördelning - kvaltävlingar
I varje kvaltävling delas poäng ut enligt Poängtabell 1. För att få poäng krävs att spelare
avancerat till minst 16-delsfinal och vunnit minst en match. Minst fyra deltagare krävs
för att en klass skall vara grundande för JSM-Race. Poäng delas endast ut till spelare
som innehar rätt ålder för klassen. 14-årsklasser: 13-14 år. 16-årsklasser: 15-16 år. 18årsklasser: 17-18 år. För ITF WorldTennisTour 18-årsklasser som räknas som kvaltävlingar
delas poäng ut oavsett vilken åldersklass spelaren tillhör.
Poängtabellen nedan gäller endast för respektive huvudklass (ej för kvalklasser).
Poängtabell 1
Antal deltagare/Omgång
Segrare (direktkvalificerad)
final
semifinal
kvartsfinal
1/8-final
1/16-final

4
1500
100

5-8
1500
100
50

9-16
1500
100
50
25

17-32
1500
100
50
25
15

32-64
1500
100
50
25
15
5

Lottning och seedning i 18-,16-,14-årsklasserna
I 14-årsklassen skall JSM-Race tävlingarna genomföras med öppna lottningar.
16- respektive 18-årsklasserna kan genomföras som öppna lottningar eller som
huvudtävling med öppet kval. Minsta lottningsstorlek i 16- och 18-årsklasserna är 24 i
huvudtävlingen + öppet kval. I undantagsfall kan flytande lottningar med minst 48
deltagare i en A-klass godkännas för 16- och 18-årsklasser. Godkännande skall göras av
SvTF i samband med sanktionsansökan.
Lottning och seedning följer vid varje tillfälle Svenska Tennisförbundets
tävlingsbestämmelser (Tävlingshandboken för Svensk Tennis, kapitel 7).

JSM - SLUTSPEL
I slutspelet får spelare med rätt ålder och som kvalificerat sig via JSM-Race
kvaltävlingar delta.
14-årsklassen: 13-14 år
16-årsklassen: 15-16 år
18-årsklassen: 17-18 år
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Kvalificering
Till slutspelet kvalificerar sig:
Singel:
a) Samtliga klassegrare i JSM-Race kvaltävlingar (förutsatt att man har rätt ålder).
b) Därefter spelare som samlat flest poäng i JSM-Race för att uppnå fullt
deltagarantal.
Om spelare samlat lika många poäng särskiljs dessa genom flest finalpoäng
därefter flest semifinalpoäng osv. Om spelarna fortfarande inte kan skiljas åt
används lottning.
Dubbel:
a) samtliga spelare som är kvalificerade för singelslutspel.
b) spelare som inte kvalificerat sig för singelslutspel kan anmäla sig som reserv till
dubbelslutspelet. Reservordningen grundar sig på singelordningen enligt ovan.
Anmälan till slutspelet och deltagarlistor
Svenska Tennisförbundet sammanställer efter att kvaltävlingarna färdigspelats
deltagarlistor i varje klass i ordningsföljd grundat på gällande JSM Race-poäng.
De av arrangören fastställda anmälningslistorna är därefter offentliga och får ej ändras
annat än för spelare som inte anmäler sig till slutspelet eller återtar sin anmälan. Sådan
spelare ersätts med spelare enligt reservordningen.
Kvalificerad spelare skall via anmälan på Tävling Online bekräfta sitt deltagande i både
singel och dubbel senast cirka 10 dagar före slutspelets första speldag. Spelare som är
intresserade av reservplatser skall anmäla sig på Tävling Online. Reserver kan anmäla sig
i singel, dubbel eller bådadelar. Mer information om detta i separat inbjudan.
Lottning i slutspelet
Klasserna lottas i nära anslutning till slutspelet. Arrangören skall presentera en
övergripande spelöversikt senast tre veckor före första speldag.
När lottningarna är fastställda får de ej ändras på andra grunder än de som anges i
Tävlingsbestämmelserna och Lottningsbestämmelserna.
Återbud och vakanser fylls enligt reglerna i Tävlingshandboken, kapitel 7.
Lottning och seedning i 18-,16-,14-årsklasserna
Singelklasserna vid JSM-slutspelet genomförs som poollottningar med slutspel.
Dubbelklasserna med frilottning.
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Klasser och antalet deltagare
Huvudtävling
Singel
PS 18
FS 18
PS 16
FS 16
PS 14
FS 14

antal
delt i
huvudtävl.
16
16
32
32
32
32

antal
pooler
4
4
8
8
8
8

Dubbel
14 år
16 år
18 år

huvudtävl.
16 par
16 par
8 par

lottning
Frilottning
Frilottning
Frilottning

Singel
14 år och 16 år
18 år

antal spelare/
pool
4
4
4
4
4
4

Poolsegrare till kvart, semi, final och 3:e pris
Pooltvåor till kvart, semi, final och 3:e pris (B-slutspel)
Poolsegrare till semi, final och 3:e pris
Pooltvåor till semi, final och 3:e pris (B-slutspel)

Om spelare lämnar återbud till A- eller B-slutspel så fylls platserna upp med reserver
enligt gällande Tävlingshandboken (7. Lottningsformer).
Funktionärskrav JSM
För samtliga JSM-tävlingar (såväl kvaltävlingar som slutspel) skall tävlingsledaren vara
lägst utbildad som Förbundstävlingsledare.
Matchledare och domare skall finnas enligt följande:
JSM-Race/Kvaltävlingar:
Semifinaler och finaler
Tidigare omgångar och kvaltävlingar

- Klubbdomare
- klubbdomare eller Matchledare

JSM-slutspel:
Semifinaler och finaler
Tidigare omgångar och kvaltävlingar

- Förbundsdomare
- Klubbdomare eller Matchledare

Matchformer
Kvaltävlingarna spelas antingen i bäst av tre set eller i bäst av tre set med avgörande
matchtiebreak (10).
Slutspelets singlar spelas i bäst av tre set med avgörande matchtiebreak (10) i
poolspelet och i B-slutspelet. I A-slutspelet spelas matcherna i bäst av tre set.
Slutspelets dubblar spelas i bäst av tre set med avgörande matchtiebreak (10) och noad.
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Förutsättningar för arrangörer av Race-tävlingar
Antal banor: min 4 grusbanor
Speldagar: max 5 speldagar/klass
Tävlingsledning: Förbundstävlingsledare
Bollar: RS Tour Edition. Gemensam boll för hela Racet.
Anmälningsavgift: Max 320 kr/spelare
Marknadsföring: Marknadsföringsmaterial av ”JSM Race” med SvTFs sponsorer skall
tillåtas på spelplatsen.
Speldatum: 25 april-15 augusti. RM-tävlingar spelas 9-15 augusti.
Sanktionsavgift JSM-Race: 1 000 kr (total sanktionsavgift för tävlingen 2 250 kr)
// 1 december 2020
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