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STADGAR 
För SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET med hemort i Köpings 
kommun, bildat 1926.10.25. Stadgarna reviderades vid förbundsmötet 2015.04.19. 
Ändringar och tillägg har beslutats vid förbundsmöten 2017.04.09, 2019.04.14 och 
2021.04.25. 

KAPITEL 1. GRUNDLÄGGANDE 
BESTÄMMELSER 

§ 1 Ändamål
Svenska Bordtennisförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, är en ideell 
förening som har till uppgift att främja och utveckla bordtennissporten i Sverige 
utifrån förbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund. 

Verksamhetsidé 
Bordtennis ska vara lättillgängligt och vi ska erbjuda alla möjligheten att spela och 
verka inom bordtennisen utifrån egna förutsättningar och ambitioner.  

Förbundet har också en viktig uppgift att företräda svensk idrott och svensk 
bordtennis internationellt, att bevaka bordtennisens intressen samt att sprida 
internationella influenser och kunskaper till Sverige. 

Vision – svensk bordtennis världens bästa 
Svensk Bordtennis står för nytänkande och mod att fatta beslut som skapar 
förändring. Vi är en sammanhållen organisation med starka föreningar som både 
bedriver och utvecklar verksamheten och som har ett välorganiserat stöd i sina 
specialdistriktsförbund. På alla olika nivåer inom Svensk Bordtennis har vi ett stort 
antal engagerade bordtennisentusiaster både som spelare, ledare, domare, 
funktionärer och förtroendevalda. Vår idrott har mycket stor påverkan ur ett 
folkhälsoperspektiv. 

Det är enkelt att hitta till en bordtennisförening i din närhet och lätt att komma i 
gång med att börja spela. Här är alla välkomna och vi erbjuder olika former av 
träning och tävling anpassade utifrån olika målgrupper och deras behov och 
önskemål. Allt ifrån de som vill bli bäst i världen till de som vill utöva bordtennis 
som motionsidrott för att bibehålla eller uppnå en god hälsa. Det gör att vi har en 
stor mängd spelare som valt att utöva bordtennis och stannar kvar hela livet 
samtidigt som nya spelare i alla åldrar tillkommer. 

Våra elitidrottare tillhör världstoppen. Vi har ett stort antal spelare på hög 
internationell nivå som är förebilder för sporten. Det finns möjlighet för fler att 
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satsa mot eliten. Svensk Bordtennis fångar upp och förädlar de talanger som växer 
fram i föreningarna. Internationellt är vi erkända som världsledande inom 
tävlingsarrangemang och har lyckats kombinera en stark tradition inom området 
och även förädlat och anpassat det till nutid. 
 
Värdegrund 
För alla 
Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, 
kamratskap och engagemang. Inom vår idrott ska alla behandlas lika och att allas 
åsikter är lika mycket värda.  
Samverkande 
För att Svensk Bordtennis ska nå önskad målsättning och få den verksamhet vi 
arbetar mot är samverkan en nödvändighet. Ensamma kommer vi ingenstans – 
däremot tillsammans – föreningar, distrikt och förbund – kan vi nå hur långt vi vill. 
Samverkan ska också prägla klimatet som helhet, allt från förening till distrikt och 
förbund inom Svensk Bordtennis.  
Utvecklande 
Utveckling, framåtanda och nytänkande ska prägla Svensk Bordtennis arbete och 
verksamhet. Att vilja göra framsteg ska vara ledstjärnan inom vår verksamhet på 
alla nivåer. Det handlar både om att som individ få möjlighet att ständigt utvecklas 
utifrån sin egen ambition och nivå samt att som ledare få utvecklas i sitt tränarskap 
och ledarskap eller att som förtroendevald erhålla kunskaper för att driva 
organisationen.  
Rent spel 
Det är självklart att vi inom Svensk Bordtennis tävlar på lika villkor och följer de 
regler som vi satt upp för vår tävlingsverksamhet. Vi tar tillsammans avstånd från 
och jobbar förebyggande mot all form av doping och fusk. 
 
Förbundets vision, värdegrund och verksamhetsidé står i överensstämmelse med 
idrottens mål och inriktning enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.  
 
§ 2 Sammansättning 
Förbundet består av föreningar, med bordtennis på programmet, som har upptagits 
i förbundet som medlemmar. 
 
§ 3 Tillhörighet 
Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska 
Kommitté (SOK), SISU Idrottsutbildarna (SISU) och Nordeuropeiska 
Bordtennisunionen (NETU). Förbundet är även medlem i det Internationella 
Bordtennisförbundet (ITTF) och Europeiska Bordtennisunionen (ETTU). 
 
§ 4 Beslutande organ 
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och 
förbundsstyrelsen. Mellan förbundsmöten är den av förbundet mötet valda 
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förbundsstyrelsen förbundets beslutande organ. Därutöver väljer förbundsmötet 
ledamöter i disciplinkommittén. 

§ 5 Distriktsorgan
Förbundets regionala organ är specialdistriktsförbunden (SDF). 
Antalet SDF är minst fem (5) och högst 23. Sammanslagning av SDF eller annan 
förändring av SDF verksamhetsområde ska godkännas av förbundsmötet, med 
tillämpning av den beslutsordning som gäller för stadgeändring. Sådan förändring 
som samstämmigt initierats av för förändringen direkt berörda SDF kan beslutas av 
förbundsstyrelsen, dock krävs 2/3 majoritet även på styrelsebeslut. 

§ 6 Medlemskap
Varje ideell förening som uppfyller de i 36 § angivna villkoren kan genom beslut av 
förbunds- styrelsen, eller den som förbundsstyrelsen överlåtit sin beslutanderätt till, 
upptas som medlem i förbundet. Om förenings utträde ur förbundet stadgas i 37 §. 

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

§ 8 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall 
förekommer som inte är förutsatt i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande 
förbundsmöte eller avgörs i brådskande fall av förbundsstyrelsen. 

§ 9 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - framläggas 
av SDF eller medlemsförening. Förslag från medlemsförening skall inlämnas till 
specialdistriktsstyrelsen senast 30 dagar före respektive SDF:s årsmöte som sedan 
med till- eller avstyrkan överlämnar förslaget till förbundsmötet. Förslag om 
stadgeändring skall vara förbundet tillhanda senast 60 dagar före förbundsmötet. 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom på förbundsmöte med minst 
2/3-delar av antalet avgivna röster. 

§ 10 Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte 
väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning 
är föreskriven i dessa stadgar eller i RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän. 

§ 11 Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet 
avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten. 
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KAPITEL 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
§ 12 Beslut 
Med undantag för de i 5 §, 9 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla 
frågor med enkel majoritet. För beslut i de frågor som avses i 5 §, 9 § och 11 § 
erfordras minst 2/3-delar av avgivna röster. 
Omröstning skall ske öppet, dock skall vid val sluten omröstning ske om 
röstberättigat ombud så begär. 
Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som 
biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad, 
avgör lotten. 
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 
§ 13 Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot mm  
Förbundsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till 
hedersordförande eller hedersledamot i förbundet. Sådan ledamot kan kallas till 
styrelsens sammanträden. 
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. 
Styrelsen får också till varje enskilt sammanträde, alternativt enskild punkt på 
föredragningslistan vid styrelsesammanträde, utse en person till adjungerad 
ledamot. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
 
§ 14 Arbetstagares valbarhet 
Arbetstagare inom förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av 
förbundsstyrelsen eller till revisor i förbundet. 
Arbetstagare inom förbundet eller SDF får inte väljas till ledamot av SDF-styrelse 
eller revisor i SDF. 
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller 
till revisor i föreningen. 
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorsuppleant i 
förbund. 
 
§ 15 Legitimationskort 
Person, verksam inom förbundet, har fritt inträde till tävling eller uppvisning, som 
anordnas av SBTF, SDF eller till förbundet ansluten förening, enligt följande: 
1. Förbundets anställda, styrelse, hedersledamöter, kommittéledamöter, 

valberedningens ledamöter och revisorer har fritt inträde till alla 
uppvisningar/tävlingar inom landet. 

2. Förbundsdomare och steg IV-instruktörer har fritt inträde till alla 
tävlingar/uppvisningar inom landet. 

3. Innehavare av förbundets förtjänsttecken i guld eller guld med emalj har fritt 
inträde till alla tävlingar/uppvisningar inom landet. 

 
Legitimationskort utfärdas av SBTF.  
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Därutöver kan förbundsstyrelsen, i samråd med arrangören, vid varje enskild 
tävling till den förbundsstyrelsen anser bevilja fritt tillträde. 
 
§ 16 Mästerskapstävlingar 
Rätten att delta i tävling om RF:s individuella mästerskapstecken och 
lagmästerskapstecken framgår av SBTF:s tävlingsreglemente. 
 
§ 17 Sammansättning av styrelse mm 
Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka för att styrelsen, valberedningen, 
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan 
kvinnor och män uppnås. 
 
KAPITEL 3. FÖRBUNDSMÖTE 
 
§ 18 Sammansättning 
Förbundsmötet består av ombud utsedda av specialdistriktsförbunden (SDF) och 
föreningar med rösträtt. Ombud får inte företräda mer än ett SDF eller förening 
och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Vid förbundsmöte kan SDF:s eller 
förenings rösträtt nyttjas av upp till och med 10 röstpoäng per ombud. SDF eller 
förening med 1 till 10 röstpoäng får representeras av två ombud där det skall anges 
vilket ombud som utövar SDF:s eller förenings rösträtt. SDF eller förening med 11 
eller fler röstpoäng får representeras av det antal ombud som krävs för att kunna 
nyttja SDF:s eller förenings röstpoäng. Ombud skall medföra fullmakt från sitt 
SDF eller förening. 
 
§ 19 Rösträtt 
Vid förbundsmötet innehar SDF rösträtt baserat på antal aktiva föreningar och 
individer med registrerad licens enligt följande. 
 
Varje SDF har vid förbundsmötet rösträtt baserat på det antal aktiva föreningar, 
där aktiv förening är den som haft minst en registrerad tävlingslicens vid närmast 
föregående spelårs slut, den 30 juni. SDF erhåller en röstpoäng för varje påbörjat 
tiotal aktiva föreningar enligt följande: 
Distrikt med högst  10 aktiva föreningar   1 röst 
” ”    11 - 20 ” ”    2 röster 
” ”   21 - 30 ” ”    3 ” 
” ”   31 - 40 ” ”    4 ” 
och så vidare 
 
Varje SDF har vi förbundsmötet rösträtt baserat på det inom SDF antalet individer 
med registrerad licens per den 30 juni närmast föregående spelår. SDF erhåller en 
röstpoäng för varje påbörjat hundratal licensindivider enligt följande: 
Distrikt med högst  100 licensindivider   1 röst 
” ”    101 - 200 ”    2 röster 
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” ”   201 - 300 ”    3 ” 
” ”   301 - 400 ”    4 ” 
och så vidare 
 
Förening med serielag i damernas högsta respektive näst högsta serienivå under 
innevarande spelår har vid förbundsmötet rösträtt baserat på antal lag i högsta 
respektive näst högsta serienivå. Förutsättning för erhållande av röstpoäng är att 
föreningen under innevarande spelår per den 1 januari skall ha minst tio individer 
med registrerad A-licens barn, A-licens ungdom eller D-licens inom 
åldersintervallet för barn eller ungdom. Förening erhåller en röstpoäng för varje lag. 
Förening med serielag i herrarnas högsta respektive näst högsta serienivå under 
innevarande spelår har vid förbundsmötet rösträtt baserat på antal lag i högsta 
respektive näst högsta serienivå. Förutsättning för erhållande av röstpoäng är att 
föreningen under innevarande spelår per den 1 januari skall ha minst tio individer 
med registrerad A-licens barn, A-licens ungdom eller D-licens inom 
åldersintervallet för barn eller ungdom. Förening erhåller en röstpoäng för varje lag. 
De 15 föreningar med flest antalet individer med registrerad licens per den 30 juni 
närmast föregående spelår har vid förbundsmötet rösträtt och erhåller en röstpoäng 
per förening. 
Om förening erhåller rösträtt för serielag i damernas respektive herrarnas högsta 
respektive näst högsta serienivå skall rösträtt ges till närmast efterföljande förening 
med flest antal individer med registrerad licens per den 30 juni närmast föregående 
spelår till det att 15 föreningar ges rösträtt. 
Inget SDF:s eller förenings totala röstpoäng får överstiga 1/5-del av den vid 
uppropet godkända sammanlagda röstpoängen vid förbundsmötet. 
 
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla för 
tiden 1 januari - 31 december. Upprättad röstlängd skickas till SDF senast 31 
januari. 
 
§ 20 Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 
Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i 
vederbörlig ordning deltar i mötet. 
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer ombuden, 
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och 
ledamöter i valberedningen. 
Yttranderätt tillkommer hedersordförande och hedersledamöter, RF:s representant, 
SOK:s representant, förbundets arbetstagare och, med mötets enhälliga samtycke, 
annan närvarande. 
 
Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar, som 
anmält sig senast 10 dagar före förbundsmötet, närvara. 
 
§ 21 Tidpunkt och kallelse till förbundsmöte 
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Förbundsmöte hålls vartannat år, udda år, på en lördag eller helgdag i april månad 
på dag, ort och mötesform som förbundsstyrelsen bestämmer. Ort och datum för 
förbundsmöte skall meddelas i förbundets kungörelseorgan eller på förbundet 
hemsida, samt till SDF senast fem (5) månader före mötet. 
Jämna år erbjuds en samlingsplats/konvent för fördjupade strategiska samtal. 
Förbundsmöte får inte äga rum under den tid som Riksidrottsmöte pågår. 
Kallelse till förbundsmötet sker senast sex veckor före mötet genom kungörelse i 
SBTF:s fastställda organ, samt genom elektroniskt utskick eller brev till 
specialdistriktsförbunden. 
 
Dagordning för mötet, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 
vardera verksamhets- och räkenskapsår under perioden från förra förbundsmötet, 
verksamhetsplan, styrelsens förslag (propositioner) och motioner till 
förbundsmötet med styrelsens utlåtande över motionerna, skall tillställas distrikten 
senast två veckor före mötet. 
 
§ 22 Ärenden vid förbundsmötet 
Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma: 
1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för 

mötet. 
2. Fastställande av föredragningslista för mötet. 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet samt val 

av två rösträknare. 
6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

a) verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december, det första året av 
tvåårsperioden, från förra förbundsmötet 

b) förvaltningsberättelse för samma tid 
c) revisorernas berättelse för samma tid 
d) verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december, år två av 

tvåårsperioden, från förra förbundsmötet 
e) förvaltningsberättelse för samma tid 
f) revisorernas berättelse för samma tid 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 
8. Fastställande av antal ledamöter i: 
 a) förbundsstyrelsen, 
 b) disciplinkommittén. 
9. Val av: 

a) ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av två år, 
b) två-fem ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av fyra år, 
c) ev. fyllnadsval av ledamöter för en tid av två år, 
d) två revisorer för en tid av två år, 
e) revisorssuppleant för en tid av två år, 
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f) ordförande i disciplinkommittén för en tid av två år, 
g) fyra-sex ledamöter i disciplinkommittén för en tid av två år, 
h) fem ledamöter i valberedningen varav en av förbundsmötet väljs till 

ordförande. 
10. Fastställande av avgifter för nästkommande tvåårsperiod samt hur stor del som 

skall tillfalla SDF: 
a) årsavgifter (avgiften betalas per år) 
b) serieavgifter för de nationella serierna (spelår) (avgiften betalas per år) 
c) licensavgifter (betalas för varje spelår) 
d) registreringsavgifter (avgifterna betalas per år) 
e) startavgifter vid turneringar 

11. Information om förbundets budget och fastställande av verksamhetsplan för 
det påbörjade verksamhetsåret och därpå kommande verksamhetsår. 

12. Utse ombud till Riksidrottsmötet (RIM)  
13. Antagande av förbundets kungörelseorgan 
14. Behandling av frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsmötet. 
15. Behandling av inkomna motioner. 
 
Valbar under punkt 9 a, b, c och h är person som är medlem i förening ansluten till 
RF. Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor. 
Om arbetstagares valbarhet stadgas i § 14 ovan. 
 
§ 23 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet 
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundet tillhanda 
senast 1 mars. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt 
röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från förening, eller från 
röstberättigad medlem i sådan förening, till förbundsmötet skall alltid behandlas på 
SDF:s årsmöte och insändas tillsammans med SDF:s utlåtande. 
 
§ 24 Utseende av ombud till Riksidrottsmötet 
Ombud till Riksidrottsmötet (RIM) jämte erforderligt antal suppleanter utses enligt 
4 kap 2 § RF:s stadgar. Förbundsmötet kan delegera utseende av ombud till RIM 
till förbundsstyrelsen. 
 
§ 25 Extra förbundsmöte 
Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen utlysas när omständigheterna så 
påfordrar. Sådant möte skall också sammankallas när revisor eller om minst 2/3-
delar av SDF:en så begär. 
Kallelse jämte dagordning skall senast två veckor före mötet sändas med 
elektroniskt utskick eller brev till samtliga SDF. 
Vid extra förbundsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras. 
Extra förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i 
vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. 
Extra förbundsmöte får inte äga rum under den tid Riksidrottsmötet pågår. 
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§ 26 Valberedningen 
Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara jämnt fördelade mellan könen. 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter 
sekreterare. 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter 
så bestämmer. 
Valberedningen skall senast den 1 november året före det år förbundsmöte hålls, 
skriftligen tillfråga de ledamöter i styrelse och disciplinkommitté, vilkas mandattid 
utgår vid förbundsmötets slut om de kandiderar för den kommande 
mandatperioden. 
Senast den 1 december året före det år förbundsmötet hålls, skall valberedningen 
meddela SDF vilka ledamöter i styrelse och disciplinkommitté som avböjt 
kandidatur. 
SDF, samt röstberättigad förening vid det år SBTF:s förbundsmöte hålls, får före 
31 januari, det år förbundsmöte hålls, till valberedningen avge förslag på personer 
för valen under § 22, pkt 9 a – g ovan. 
Senast 1 månad före förbundsmötet skall valberedningens förslag delges SDF. 
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom 
förbundsstyrelse och disciplinkommitté. 
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet skall valberedningen 
redogöra för sitt förslag. 
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna 
egenskap fått kännedom om. 
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall 
protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen. 
 
KAPITEL 4. FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 
§ 27 Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet 
Förbundsstyrelsen är, när förbundsmötet inte är samlat förbundets högsta 
beslutande organ. 
Styrelsen består av ordförande samt fem till nio övriga ledamöter valda av 
förbundsmötet. Inget kön skall bland ledamöter vara representerat med mindre än 
40 procent. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. En majoritet av övriga 
ledamöter (minst fyra ledamöter) kan också kalla till styrelsesammanträde. Styrelsen 
är beslutsmässig då samtliga kallats och minst fyra är närvarande. Styrelsens möten 
leds av ordföranden och i hans/hennes frånvaro av vice ordförande. För alla beslut 
krävs att minst hälften av samtliga ledamöterna i styrelsen är ense om beslutet. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden finner det erforderligt, 
kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Resultat av skriftlig omröstning skall anmälas vid det närmast 
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därefter följande sammanträdet. Vid telefonsammanträde upprättas protokoll på 
samma sätt som vid övriga styrelsesammanträden. Ledamot i förbundsstyrelsen får 
inte rösta genom fullmakt. 
Styrelsen får överlåta beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till kommitté eller 
annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot 
eller anställd. 
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall 
regelbundet underrätta styrelsen härom. 
 
§ 28 Förbundsstyrelsens åligganden 
Det åligger styrelsen att bl.a. 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt 

verka för bordtennisidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och 
företräda denna idrott,  
tillvarata förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten 
utomlands och 
delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område, 

2. övervaka efterlevnaden av RF:s och förbundets stadgar och i vederbörlig 
ordning utfärda regler samt stadgar inom bordtennisen, 

3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets 
verksamhet samt marknadsföra bordtennisidrotten hos myndigheter, 
massmedia och allmänheten, 

4. följa och stödja verksamheten inom distrikt och föreningar, 
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden, 
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse, verksamhetsplan och 

inkomst- och utgiftsstat samt i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer mm 
att föreläggas förbunds-mötet och tillse att av förbundsmötet fattat beslut 
verkställs så snart som möjligt, 

7.   handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga 
åtgärder för att förstärka förbundets ekonomi, 

8. utse arrangörer till förbundets tävlingar och ansvara för deras genomförande 
enligt gällande tävlingsregler/tävlingsreglemente, godkänna internationella 
tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i internationella 
tävlingar och uppvisning utomlands. 

9. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser, 
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden 1 

januari - 31 december, 
11. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av 

förbundets kansli, 
12. enligt Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga 

om anslutning av förening som medlem i förbundet och om uteslutning av 
förening ur förbundet. 

13. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftliga uppgifter om vilka 
föreningar som under kalenderåret erlagt sina årsavgifter till förbundet, 
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14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar, 
15. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga 

uppgifter, samt på begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till 
nämnden, 

16. föra protokoll och erforderliga böcker, samt 
17. handlägga löpande ärenden i övrigt. 
 
§ 29 Prövningsrätt 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap RF:s stadgar. 
Med stöd av 14 kap 8 § femte stycket i RF:s stadgar har styrelsen överlåtit 
bestraffningsrätten till disciplinkommittén. Beslut i tävlingsärende av SBTF:s 
Tävlings- och Regelkommitté överklagas till disciplinkommittén (se 15 kap 2 § RF:s 
stadgar). Även ärende rörande Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt 
manipulation av idrottslig verksamhet prövas av disciplinkommittén. Ärenden 
rörande doping handläggs i särskild ordning enligt idrottens antidopingreglemente 
(IDR).  
Disciplinkommittén utses av förbundsmötet och består av ordförande och minst 
fyra ledamöter. Disciplinkommittén är beslutsför med minst tre ledamöter 
närvarande. 
Böter - högst 10.000:- kronor - får med stöd av 14 kap RF:s stadgar åläggas enskild 
person. 
 

KAPITEL 5. REVISORER OCH REVISION 
 
§ 30 Revisorer och revision 
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av två 
revisorer,  
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna 
så snart som möjligt och senast en månad före förbundsmötet. Handlingarna skall 
efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast 14 dagar före förbundsmötet. 
 

KAPITEL 6. SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND 
(SDF) 
 
§ 31 Specialdistriktsförbund (SDF) 
Inom vart och ett av distriktsförbunden (DF) skall finnas specialdistriktsförbund 
(SDF) som är organ för Svenska Bordtennisförbundets regionala verksamhet. 
Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 
 
SDF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och SDF:s 
stadgar arbeta såsom Svenska Bordtennisförbundets regionala organ i enlighet med 
förbundets ändamål enligt 1 §. 
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§ 32 SDF:s namn och gränser 
SDF:s gränser ska omfatta ett eller flera DF eller ett eller flera län. Avvikelse 
härifrån ska godkännas av RS. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i 
vederbörande SF och som har sin hemvist inom SDF:s geografiska område. SDF 
upprättas av SF efter samråd med vederbörande DF-styrelse. Innan beslut tas om 
SDF:s namn ska RF höras. Härvid bör beaktas att olika SDF med samma 
geografiska gränser erhåller likartad benämning.  
Beträffande distriktsförbundens namn och verksamhetsområden hänvisas till RF:s 
stadgar 9 kap 2 §. 
 
§ 33 SDF:s sammansättning 
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bordtennisförbundet 
och som har sin hemvist inom SDF:ets geografiska område. 
 
§ 34 SDF:s stadgar 
SDF:s stadgar skall följa de av Svenska Bordtennisförbundet fastslagna och av RS 
godkända normalstadgarna för SDF. (se bilaga) 
Svenska Bordtennisförbundet skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, 
med rätt för förbundet att påtala ändring om de strider mot normalstadgarna eller 
på annat sätt anses vara olämpliga. 
 
§ 35 Revisorer och revision 
Förutom de av SDF-mötet valda revisorerna kan SDF-styrelsens verksamhet, 
förvaltning och räkenskaper granskas av DF-mötet vald revisor. 
 

KAPITEL 7. FÖRENINGARNA 
 
§ 36 Medlemskap i förbundet 
Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan 
upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda. 
 
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd 

av föreningens stadgar. 
2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av 
förbundet 
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer 

på vilka RF:s stadgemall för idrottsföreningar bygger. 
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan 

ansluten förening. 
5. Föreningen har betalt de avgifter som i vederbörlig ordning bestämts. 
 
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN 
enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar. 
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§ 37 Utträde samt uteslutning av förening 
Förening som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har 
förening inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall 
betalas eller inte. 
Förening som inte betalt årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha 
begärt sitt utträde. 
Utan att en anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots 
påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s 
stadgar. 
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i 
vederbörlig ordning har fattats av förbundet, SDF, RF eller DF eller annars 
påtagligt har motarbetat förbundets intressen. 
Förening kan också uteslutas om föreningen hamnat i konkurs- eller 
ackordssituation. 
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen fått tillfälle att yttra sig 
inom viss av förbundsstyrelsen fastställd tid. I beslut om uteslutning skall skälen 
härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för 
överklagande av beslutet. 
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar. 
 
§ 38 Distriktstillhörighet 
Förening tillhör dels det SDF inom vars område föreningens hemort är belägen 
och dels det DF inom vilket föreningens hemort är belägen. 
 
§ 39 Rösträtt 
Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar. 
 
§ 40 Åligganden 
Förening skall 
1. följa RF:s stadgar samt Svenska Bordtennisförbundets stadgar, 

tävlingsbestämmelser/ tävlingsreglemente och beslut fattade av överordnat 
idrottsorgan, 

2. årligen betala årsavgift och avge årsrapport, 
3. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens 

verksamhet samt på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter 
samt avge yttranden, 

4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och 
balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens 
sammanträden samt föra medlemsförteckning, 

5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för 
styrelsens förvaltning, samt 

6. på begäran av RS eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar 
till för- fogande samt på begäran av förbundet eller SDF-styrelse ställa till 
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förfogande de handlingar, som krävs för bedömning av föreningens verksamhet 
såsom medlem i förbundet. 

 
§ 41 Medlemmar i förening 
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökande kommer 
att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att 
betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetar dess verksamhet eller ändamål, 
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen 
och får av den berörda överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar. 
Medlemmen har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen registrerar och på 
annat sätt behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom 
ramen för föreningens verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex. 
på föreningens hemsida, som även tillhandahålls föreningens samarbetspartners. 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som 
är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga 
medlemmar. 
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningens 
styrelse eller, om denna så har bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande i 
tävling eller uppvisning utomlands gäller de regler som förbundsstyrelsen utfärdat. 
Är arrangören inte ansluten till Svenska Bordtennisförbundet får medlemmen 
endast delta om förbundsstyrelsen har godkänt deltagande. 
 

KAPITEL 8. INTERNET-, TV- OCH 
RADIOSÄNDNINGAR 
 
§ 42 Rätten till internet-, radio- och TV-sändningar 
Med beaktande av vad eventuella överordnade internationella organisationer kan ha 
föreskrivit förbehåller sig SBTF rättigheterna till alla sanktionerade tävlingar och 
seriematcher inom landet. Detta gäller såväl direkt- och/eller eftersändning på 
internet, i television, inkl satellit-, kabel- och lokal-TV samt radio eller film- och 
video-upptagningar för återutsändning eller kassettframställning och försäljning 
inom eller utom landet. 
Sändningsrätten ska gälla för samtliga existerande och framtida sändningsformer 
för rörliga bilder och ljud. 
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Bilaga till SBTF:s stadgar 
NORMALSTADGAR FÖR 
SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) 
 
KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
§ 1 Uppgift 
............................. Bordtennisförbund (SDF) skall enligt dessa stadgar och Svenska 
Bord- tennisförbundets (SBTF) stadgar, såsom SBTF:s regionala organ arbeta i 
enlighet med detta förbunds ändamål. 
 
§ 2 Sammansättning 
............................. Bordtennisförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i 
SBTF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. 
 
§ 3 Verksamhetsområde 
............................. Bordtennisförbunds verksamhet utövas inom ............................. 
Idrottsförbunds (DF) verksamhetsområde, som enligt 9 kap 2 § 
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar omfattar............................. 
 
§ 4 Stadgar 
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall  
godkännas av SBTF.  
 
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna 
röster vid mötet. 
 
§ 5 Beslutande organ 
SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen. 
SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter 
inom SDF-styrelsens arbetsområde. 
 
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår 
SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari- 31 december. 
 
§ 7 Sammansättning av styrelse mm 
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra 
organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan män och kvinnor nås. 
Beträffande valbarhet för arbetstagare inom SDF stadgas i SBTF:s stadgar § 14.  
 
§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet 
SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ. 
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SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst två 
ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. 
 
Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av 
SDF-styrelsen. SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter 
kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. 
 
§ 9 Yttrande- och förslagsrätt 
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot 
av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt 
valberedningens ledamöter i ärenden som berör valberedningens arbete. 
 
Yttranderätt tillkommer RF:s, SBTF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare 
och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande. 
 
§ 10 Kallelse mm. 
SDF-möte hålls årligen före 1 mars på dag, som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet 
får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. 
 
Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i RF:s officiella 
kungörelseorgan eller i SBTF:s eget kungörelseorgan samt genom elektroniskt 
utskick eller brev till samtliga föreningar senast tre veckor före mötet. 
 
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och 
revisionsberättelse, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner översändes till 
röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet. 
 
§ 11 Rösträtt 
Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som upprättas av SBTF att 
gälla tiden 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som fullgjort 
sina stadgeenliga förpliktelser mot SBTF genom insändande av årsavgift senast 31 
maj samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF-mötet. Av SBTF 
upprättad röstlängd skickas till SDF senast 30 november. Röstlängden gäller 
oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF. 
 
SDF skall snarast efter det att den av distriktet administrerade serieverksamheten 
avslutats meddela SBTF vilka lag som under spelåret fullföljt distriktsserien. 
 
Varje röstberättigad förening har en grundröst samt högst 8 tilläggsröster baserat på 
antalet serielag och individer med registrerad licens.  (= högst 9 röster/förening).  
En förening erhåller tilläggsröster baserat på antalet serielag i seriespel. Antalet 
röstpoäng beräknas på det antal lag varmed föreningen närmast föregående spelår 
fullföljt distrikts- eller nationella serier enligt följande.  
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Förening med   1 - 4 serielag   1 röst 
” ”     5 - 9 ”     2 röster 
” ”    10 - 14 ”    3 ” 
” ”    15 eller fler    4 ” 
 
En förening erhåller tilläggsröster baserat på antalet individer med registrerad licens 
per den 30 juni närmast föregående spelår enligt följande. 
 
Förening med   1 - 19 licensindivider   1 röst 
” ”     20 - 39 ”     2 röster 
” ”    40 - 59 ”    3 ” 
” ”    60 eller fler    4 ” 
 
Ingen förenings totala röstpoäng får dock överstiga 1/5-del av den vid uppropet 
godkända sammanlagda röstpoängen. Om två ombud deltar från en förening får 
endast en utöva föreningens rösträtt. Ombud skall medföra fullmakt. 
 
§ 12 Ärenden vid SDF-möte 
Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma; 
1.  Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för 

mötet på grundval av den röstlängd som upprättats av SBTF. 
2.  Fastställande av föredragningslista för mötet. 
3.  Fråga om mötets behöriga utlysande. 
4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5.  Val av två protokollsjusterare samt erforderligt antal rösträknare. 
6.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: 

a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för samma tid 
c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid 

7.  Beslut angående ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för den tid revisionen 
omfattar. 

8.  Val av 
 a) ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år. 
 b) ....... antal övriga ledamöter för en tid av två år. 
 c) ....... antal suppleanter för en tid av ett år 
 d) en revisor jämte personlig suppleant med uppgift att granska verksamheten, 

räkenskaperna och förvaltning för en tid av ett år. 
9.  Val av ordförande och ....... ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 
10. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBTF:s 

förbundsmöte. 
11. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet. 
12. Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan samt fastställande av ev. 

årsavgift till SDF. 
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13. Behandling av förslag (motioner) som lämnats in i den ordning som föreskrivs i 
13 § samt behandling av SDF-styrelsens förslag. (Fråga av ekonomisk natur får 
endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet). 

 
Valbar är varje medlem i förening ansluten till RF. Ledamot eller suppleant i SDF-
styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SDF. Om 
arbetstagare valbarhet stadgas i SBTF:s stadgar 14 §.  
 
§ 13 Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-möte 
Förslag (motion) till ärende att behandlas vid SDF-möte skall vara SDF-styrelsen 
tillhanda senast 4 veckor före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer SDF 
tillhörande förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från 
föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening tillsammans med dess 
utlåtande. 
 
§ 14 Extra SDF-möte 
SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får inte äga rum då 
DF-möte pågår. Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna 
ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänds till föreningarna senast 
sju dagar före mötet. 
 
KAPITEL 3. SDF-STYRELSEN 

 
§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 
SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ. 
 
SDF-styrelsen består av ordförande samt ...... övriga ledamöter, valda enligt 12 § 
punkt 8. I SDF-styrelsen skall bägge könen vara representerade. 
 
SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och tillsätter sekreterare. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Suppleant har rätt att närvara 
vid alla sammanträden. En suppleant erhåller ledamots rösträtt om ledamot inte är 
närvarande. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst 
halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av 
samtliga ledamöter i styrelsen är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras 
genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Resultat av skriftlig 
omröstning skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid 
telefonsammanträde upprättas protokoll på samma sätt som vid övriga 
styrelsesammanträden. 
 
§ 16 Åligganden 
SDF-styrelsen skall; 
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1. verkställa SDF-mötets beslut, 
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och 

övervaka den idrottsliga ordningen i dessa, 
3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, 

verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens 
intressen, 

4.  vidtaga åtgärder så att DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SBTF:s 
bestämmelser genomförs, 

5. handha och ansvara för SDF:s medel, 
6. bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte, 
7. förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan, 
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen (RS), 

Riksidrottsnämnden (RIN), SBTF och DF-styrelsen med upplysningar och 
yttranden, 

9. bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i 
förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare, samt 

10.föra protokoll och erforderliga böcker mm samt att sköta löpande ärenden i 
övrigt. 

 
§ 17 Arbetsår 
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med 
nästkommande SDF-möte. 
 
KAPITEL 4. REVISORER, REVISION 
 
§ 18 Revisorer och revision 
SDF:s revisorer skall granska SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och 
räkenskaper. DF har, enligt 11 kap 7§ RF:s stadgar, rätt att, efter anmälan till SDF, 
utse ytterligare en revisor i SDF. 
 
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad 
före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara 
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före SDF-mötet. 
 
KAPITEL 5. VALBEREDNING 
 
§ 19 Sammansättning mm 
Valberedningen består av ordförande och ..... övriga ledamöter valda av 
SDF-mötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen 
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 
 
§ 20 Åligganden 
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Valberedningen skall senast .... veckor före SDF-mötet tillfråga dem vilkas 
mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandatperiod. 
Senast ...... veckor före SDF-mötet skall valberedningen meddela röstberättigade 
föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt 
återval. 
 
§ 21 Förslagsrätt 
Föreningar får senast ...... veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag 
på personer för valen under punkt 8 a-d i 12 §. 
Valberedningen skall senast ..... veckor före SDF-mötet tillställa röstberättigade 
föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. 
 
§ 22 Kandidatnominering 
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, skall valberedningen meddela 
sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma under punkt 8 a-d i 12 §. 
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SPELREGLER 

 FÖR BORDTENNIS 
(översättning av ITTF:s ”Handbook”, kap. 2 och delar av kap. 3) 

 
 

GÄLLANDE PERIODEN 1/7 2022 – 30/6 2023 
 
 

 
 

Förord till 34:e upplagan 
 
Det internationella bordtennisförbundet – International Table Tennis Federation (ITTF) – ger 
varje år ut en ”Handbook” med bordtennisreglerna i engelsk originalversion. 
På ITTF:s hemsida www.ittf.com finns reglerna i sin helhet. 
 
Detta är den 34:e upplagan av SBTF:s ”Spelregler för bordtennis” och består av en översättning 
av kapitel 2 och delar av kapitel 3 i den engelska utgåvan. Till en del paragrafer finns tillägg 
och kommentarer av svenskt intresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köping i juni 2022 
SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET 
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 Alla förändringar är markerade med grå överstrykning för att lätt kunna 

identifieras.  
 
Text skriven med kursiv stil är kommentarer från SBTF. Dessa kommentarer är 
tänkta som råd och förtydliganden. Om ej annat anges i kommentarer till respektive 
avsnitt gäller bestämmelserna även vid våra svenska tävlingar. 

 
 
Kap. 2  SPELREGLER 
 (Se även kap. 3 Bestämmelser för Internationella Tävlingar) 
 
2.1 BORDET 
2.1.1 Bordets övre yta, ”spelytan”, skall vara rektangulär, 274 cm lång och 152,5 cm 

bred, och ligga horisontellt 76 cm över golvet. 
 
2.1.2 Spelytan inbegriper inte bordsskivans lodräta sidor. 
 
 Bordskivans lodräta sidor kan benämnas som ”sargen”. 
 
2.1.3 Spelytan får vara av valfritt material och skall överallt ge en studs på cirka 23 

cm när en standardboll släpps från 30 cm höjd. 
 
2.1.4 Spelytan skall vara enhetligt mörk och matt med en 2 cm bred, vit sidlinje 

längs varje långsida och en 2 cm bred, vit kortlinje längs med varje kortsida. 
 
2.1.5 Spelytan skall delas i två lika stora bordshalvor av ett lodrätt nät som löper 

parallellt med kortlinjerna och vara enhetligt över hela området av varje 
bordshalva. 

 
2.1.6 I dubbel skall varje bordshalva vara delad i två lika stora halvor av en vit 

mittlinje, 3 mm bred, löpande parallellt med sidlinjerna. Mittlinjen skall anses 
vara en del av vardera högra bordshalvan. 

 
2.2 NÄTSTÄLLNINGEN 
2.2.1 Nätställningen består av nätet, dess upphängningsanordning, uppbärande 

stolpar samt den konstruktion som fäster dessa vid bordet. 
 
2.2.2 Nätet skall hänga ner från ett snöre, som i vardera änden är fäst vid en 15,25 

cm hög, lodrät stolpe, vars ytterkant skall vara 15,25 cm utanför sidlinjen. 
 
2.2.3 Den övre nätkanten skall i hela sin längd vara 15,25 cm över spelytan. 
 
2.2.4 Den nedre nätkanten skall i hela sin längd ligga så tätt intill spelytan som 

möjligt och nätets ytterändar skall vara fästa vid nätstolparna uppifrån och 
ner. 
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 Spela aldrig med ett nät utan kantsnöre. Sätt genast i ett nytt om det gamla gått sönder. 

Ett nät som töjts efter flitig användning får inte spännas genom att nätställningen dras ut 
på var sida om bordet. Nätet svackar då lätt på mitten och blir förutom för lågt även för 
långt. 
Observera att kantsnöret skall vara betydligt mera spänt än själva nätet. Drag eller skruva 
till ordentligt utan att utöva våld. 
Ta för vana att kontrollera nätet ofta. Skaffa en näthöjdsmätare och gärna även en 
nätspänningsmätare. Använd dessa! 

 
2.3 BOLLEN 
2.3.1 Bollen skall vara klotrund med 40 mm diameter.  
 
2.3.2 Bollen skall väga 2,7 gram. 
 
2.3.3 Bollen skall vara gjord av celluloid eller liknande plastmaterial. Färgen skall 

vara vit eller orange samt matt. 
 

Vid SM-tävlingar och vid nationellt seriespel tillåts inte spel med boll gjord av celluloid. 
 
2.4 RACKETEN 
2.4.1 Racketen får ha vilken storlek, form och vikt som helst, men bladet skall vara 

plant och oböjligt. 
 
2.4.2 Minst 85% av bladets tjocklek skall bestå av naturligt trä. Fästmedel i bladet 

får förstärkas med fibermaterial såsom kolfiber, glasfiber eller sammanpressat 
papper, men får inte vara tjockare än 7,5% av totaltjockleken, eller 0,35 mm, 
beroende på vilket värde som är lägst. 

 
2.4.3 En racketsida som används för att slå bollen med skall vara täckt med 

antingen vanligt nabbgummi med nabbarna utåt, högst 2,0 mm tjockt 
inklusive fästmedel, eller sandwichgummi med nabbarna inåt eller utåt med en 
total tjocklek inklusive fästmedel av högst 4,0 mm. 

 
2.4.3.1 ”Vanligt nabbgummi” är ett enkelt lager av icke poröst gummi, naturligt 

eller syntetiskt, med nabbarna jämnt fördelade över ytan med lägst 10 och 
högst 30 per cm2. 
 

2.4.3.2 ”Sandwichgummi” är ett enkelt lager av svampgummi täckt av ett enda 
yttre lager av vanligt nabbgummi, vilket får vara högst 2,0 mm tjockt. 

 
2.4.4 Racketstommen, eventuella lager i stommen, belaget samt klistret på en sida 

som används att slå bollen med skall vara enhetligt och med jämn tjocklek. 
Material som är lämpligt för att forma ett handtag för att hålla racketen kan 
läggas till. 
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2.4.5 Beläggningsmaterialet (belaget) skall gå ut till men inte utanför bladets kanter 

med undantag av att delen närmast handtaget som hålls med fingrarna får 
lämnas obetäckt eller täckt med valfritt material. 

 
2.4.6 Ytan på belaget på en racketsida eller en racketsida som är obetäckt skall vara 

matt, svart på ena sidan, och med en klar färg som tydligt kan skiljas från svart 
och från bollens färg på den andra. 

 
2.4.7 Racketbelaget skall användas utan någon fysisk, kemisk eller annan 

behandling. 
 
2.4.7.1 Smärre avvikelser i ytans enhetlighet eller färgnyans samt hjälp- eller 

skyddstillbehör kan tillåtas förutsatt att ytans egenskaper inte väsentligt 
förändras. 

 
2.4.8 Vid matchens början eller närhelst han eller hon byter racket under matchen 

skall en spelare visa den nya racketen för motståndaren och domaren och 
tillåta dem att undersöka den. 

 
 Notera även 3.4.2.4; ”Racketen får inte bytas under en individuell match, såvida den inte 

av olyckshändelse skadats så illa att den inte går att använda”… 
 
2.5 DEFINITIONER 
2.5.1 ”En boll” (eng. rally) är den tid bollen är i spel. 
 
2.5.2 Bollen är ”i spel” från det sista ögonblick den ligger stilla i den fria handens 

handflata innan den avsiktligt kastas upp i serven, till dess att den resulterat i 
omserve eller poäng. 

 
2.5.3 ”En brytboll” är en boll, vars utgång inte räknas. 
 
2.5.4 ”En poäng” är en boll, vars resultat räknas. 
 
2.5.5 ”Rackethanden” är den hand som håller racketen. 
 
2.5.6 ”Fria handen” är den hand som inte håller racketen; ”fria armen” är den arm 

som tillhör den fria handen. 
 
2.5.7 En spelare ”slår” bollen om han eller hon i spel vidrör den med racketen i 

rackethanden eller med rackethanden nedanför handleden. 
 
2.5.8 En spelare ”hindrar” bollen om han eller hon, eller något han eller hon har på 

sig eller håller i, nuddar den när den är ovanför eller på väg i riktning mot 
spelytan, utan att ha vidrört hans eller hennes bordshalva sedan den senast 
slogs av motståndaren. 
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2.5.9 ”Servare” är den spelare som skall sätta bollen i spel. 
 
2.5.10 ”Mottagare” är den spelare som skall returnera serven. 
 
2.5.11 ”Domare” är den som utsetts att leda matchen. 
 
2.5.12 ”Assisterande domare” är den som utsetts att assistera domaren med vissa 

uppgifter. 
 
2.5.13 Allt som en spelare ”har på sig eller håller i”, bollen undantaget, avser 

förhållandena vid varje bolls början. 
 
2.5.14 ”Kortlinjen” skall anses vara obegränsat förlängd i vardera riktningen. 
  
 OBS! ITTF:s Regelkommitte har efter direkt fråga fastställt att dubbelfattning som i 

tennis är tillåtet. 
 
2.6 SERVEMOMENTET 
2.6.1 Servemomentet skall påbörjas med bollen fritt vilande i den fria handens 

öppna handflata. Den fria handen skall hållas still, när serven påbörjas. 
 
2.6.2  Servaren skall därefter, utan att ge bollen skruv, kasta den rakt, eller nästan 

rakt upp så att den stiger minst 16 cm efter att ha lämnat fria handens 
handflata och sedan faller utan att träffa någonting innan man slår till bollen. 

 
2.6.3 När bollen faller skall servaren slå den så att den först studsar i egen 

bordshalva och därefter omedelbart studsar i mottagarens bordshalva. I 
dubbel skall bollen i tur och ordning studsa i servarens respektive mottagarens 
högra bordshalva. 

 
2.6.4 Från det ögonblick då serven påbörjas till dess att bollen träffas, skall bollen 

befinna sig över spelytans nivå och bakom servarens kortlinje. Bollen får 
under servemomentet inte på något sätt döljas för mottagaren av servaren 
eller hans eller hennes dubbelpartner eller av någonting de har på sig eller med 
sig. 

 
2.6.5 Så snart som möjligt efter att bollen kastats upp skall servarens fria arm och 

hand bort från området mellan bollen och nätet. 
 Området mellan bollen och nätet bestäms av bollen, nätet och dess 

obestämbara utsträckning uppåt. 
 
 Observera att man talar om området mellan bollen och nätet! 
 
2.6.6 Det är spelarens skyldighet att serva så att domaren eller assisterande domaren 

kan vara säker på att regelkraven uppfylls eller annars bedöma att serven är 
felaktig. 
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2.6.6.1 Om domaren eller assisterande domaren inte är säker på huruvida serven 
är korrekt utförd, kan han eller hon vid första tillfället i matchen avbryta 
spelet och varna spelaren, men alla följande servar av den spelaren eller 
hans eller hennes dubbelpartner som inte är klart korrekta skall anses som 
felaktiga. 

 
 Varning i det här sammanhanget är detsamma som en tillsägelse, alltså skall inget gult 

kort användas! 
 
2.6.7 Undantagsvis kan domaren bortse från vissa krav på en korrekt serve, om han 

eller hon är säker på att felet beror på fysisk funktionsnedsättning. 
 

2.7 EN REGELRÄTT RETUR 
2.7.1 En servad eller returnerad boll skall slås så att den studsar på motspelarens 

bordshalva, antingen direkt eller efter att ha nuddat nätställningen. 
 
2.8 SPELORDNING 
2.8.1 I singel skall servaren först utföra en serve, varefter mottagaren skall göra en 

retur och därefter skall servare och mottagare växelvis göra returer. 
 
2.8.2 I dubbel, med undantag vad som anges i 2.8.3, skall servaren först utföra en 

serve, varefter mottagaren skall göra en retur. Sedan skall servarens 
medspelare göra en retur, därpå mottagarens medspelare, varefter varje spelare 
i nämnd ordning skall utföra returer. 

 
2.8.3 I dubbel, när en eller båda spelarna i ett par sitter i rullstol med anledning av 

fysisk funktionsnedsättning, skall servaren först utföra en serve, varefter 
mottagaren skall göra en retur. Därefter kan vem som helst av spelarna i det 
paret med fysisk funktionsnedsättning göra returer.  

 
2.9 BOLLEN GÅR OM 
2.9.1 Bollen går om 
 
2.9.1.1 om den i serven nuddar nätställningen, förutsatt att serven i övrigt är 

korrekt eller om den hindras av mottagaren eller dennes medspelare; 
 
2.9.1.2 om serven slås då mottagande spelare eller par inte är redo, förutsatt att 

varken mottagare eller dennes medspelare gör något försök att slå bollen; 
 
2.9.1.3 om störande omständighet utanför spelarens kontroll hindrar denne från 

att serva eller returnera bollen eller i övrigt att följa reglerna; 
 
2.9.1.4 om spelet bryts av domaren eller assisterande domaren; 
 
2.9.1.5 om mottagande spelare sitter i rullstol med anledning av fysisk 

funktionsnedsättning och bollen i serven, förutsatt att serven i övrigt är 
korrekt, 

28



 

 

 
2.9.1.5.1 efter att ha studsat på nämnde mottagares sida återvänder i riktning 

mot nätet; 
 
 Vilket innebär att servaren servar med extremt kraftig underskruv! 
 
2.9.1.5.2 efter att ha studsat på nämnde mottagares sida blir liggande på 

bordet; 
 
2.9.1.5.3 i singelspel, efter att ha studsat på nämnde mottagares sida lämnar 

den genom att gå ut över någon av sidlinjerna. 
 
2.9.2 Spelet kan brytas 
 
2.9.2.1 för att rätta till fel i spelordning eller sidval; 
 
2.9.2.2 för att påbörja slagräkning; 
 
2.9.2.3 för att varna eller bestraffa en spelare eller rådgivare; 
 
2.9.2.4 om spelförhållandena störs på ett sätt som kan påverka utgången av 

pågående boll. 
 
 Det kan förtjäna att påpekas att en boll på grund av nätserve teoretiskt kan gå om 

hur många gånger som helst. 
 Dömer domaren om serven eller går med på att serven går om, bör han ange orsaken. 
 Rätten att förklara sig inte redo, varigenom serven går om, får inte missbrukas av 

taktiska skäl. Att ta upp bollen med den fria handen och förklara sig inte vara beredd 
får inte bli ett sätt att komma ifrån en svår serve eller ett försök att få motståndaren ur 
rytmen. Det åligger domaren att ingripa, först med en varning och därefter med 
poängbestraffning, om han anser att regeln missbrukas. 

 Den vanligaste orsaken att spela om en boll är förmodligen en främmande boll i hagen. 
 
 Om en boll låter spräckt under pågående spel är det domaren som avgör, om spelet 

skall avbrytas för undersökning av bollen. Spelare som på eget initiativ avbryter spelet 
för att en boll låter spräckt utsätter sig för risken att förlora poängen. 

 
 
2.10 EN POÄNG 
2.10.1 En spelare skall erhålla en poäng - såvida bollen inte går om - 
 
2.10.1.1 om motståndaren inte lyckas göra en korrekt serve; 
 
2.10.1.2 om motståndaren inte lyckas göra en korrekt retur; 
 
2.10.1.3 om bollen efter att han eller hon servat eller tagit emot den vidrör 

någonting annat än nätställningen, innan den slås av motståndaren; 
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2.10.1.4 om bollen, efter det att motståndaren slagit den, passerar över hans eller 

hennes egen kortlinje utan att ha studsat i hans eller hennes egen 
bordshalva; 

 
2.10.1.5 om bollen, efter det att motståndaren slagit den, passerar genom nätet 

eller mellan nätet och nätstolpen eller mellan nätet och spelytan. 
 
2.10.1.6 om motståndaren hindrar bollen; 
 
2.10.1.7 om motståndaren avsiktligt slår bollen mer än en gång i följd; 
 
2.10.1.8 om motståndaren slår bollen med en racketsida vars yta inte 

överensstämmer med föreskrifterna i 2.4.3, 2.4.4 och 2.4.5; 
 
2.10.1.9 om motståndaren, eller någonting denne har på sig eller håller i, rubbar 

spelytan; 
 
2.10.1.10 om motståndaren eller någonting denne har på sig eller håller i, vidrör 

nätställningen; 
 
2.10.1.11 om motståndarens fria hand vidrör spelytan; 
 
2.10.1.12 om en motståndare i dubbel slår bollen utan att vara i tur; 
 
2.10.1.13 som föreskrivs i samband med slagräkning (2.15.4). 
 
2.10.1.14 Om bägge spelarna eller paren är rullstolsburna med anledning av fysisk 

funktionsnedsättning och 
 
2.10.1.14.1 motståndaren inte upprätthåller någon kontakt med sitsen eller 

sittdynan (-orna), med baksidan av låren, när bollen slås; 
 
2.10.1.14.2 motståndaren vidrör bordet med någon hand före bollen slås; 
 
2.10.1.14.3 motståndarens fotstöd eller fot vidrör golvet under spel. 
 
2.10.1.15 om i dubbel ett motståndarpar innehåller minst en spelare i rullstol, och 

del av spelarens rullstol eller foten på en stående spelare korsar den 
tänkta förlängningen av bordets mittlinje. 

 
2.11 ETT SET 
2.11.1 Ett set vinns av den spelare eller par som först uppnår 11 poäng, såvida inte 

båda spelarna eller paren uppnått 10 poäng. I sådant fall vinner den spelare 
eller par som därefter får en ledning med 2 poäng. 

 
2.12 EN MATCH 
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2.12.1 En match spelas i bäst av udda antal set. 
 
 Kommentar: En match kan till exempel spelas i bäst av fem, sju eller nio set. 
 
 
2.13 TURORDNING FÖR SERVE, SERVEMOTTAGNING OCH SIDA 
2.13.1  Rätten att välja turordning för serve, servemottagning och sida skall avgöras 

genom lottning. Vinnaren av denna kan välja att serva eller ta emot serven 
först eller att börja på en särskild sida. 

 
2.13.2 När en spelare eller par har valt att serva eller ta emot serven först eller börja 

på en särskild sida skall motståndaren ha resterande valmöjlighet. 
 
 Vinnaren av lottningen har tre valmöjligheter: 
 - serve 
 - mottagare 
 - sida 
 
2.13.3 Efter det att 2 poäng utdelats skall mottagande spelare eller par bli servare och 

så fortsätter man till setets slut eller tills dess att båda spelarna eller paren 
uppnått 10 poäng eller att slagräkning vidtar. I de båda senare fallen förblir 
ordningsföljden densamma, men varje spelare servar endast en gång i taget. 

 
2.13.4  I varje set av en dubbelmatch skall det par som börjar serva i setet bestämma 

vem av dem som skall göra det. I matchens första set skall motståndarparet 
därefter välja vem av dem som först skall vara mottagare. I matchens följande 
set skall, när förste servare valts, förste mottagare vara den spelare som 
servade på honom i närmast föregående set. 

 
2.13.5 I dubbel skall, vid varje servebyte, föregående mottagare bli servare och 

medspelaren till föregående servare skall bli mottagare. 
 
2.13.6 Spelare eller par som servar först i ett set skall vara förste mottagare i nästa 

set. I avgörande set i dubbel skall det par som står i tur att vara mottagare byta 
uppställning så snart något av paren uppnått 5 poäng 

 
2.13.7 Spelare eller par som börjar på ena sidan i ett set skall starta nästa set på andra 

sidan. I avgörande set skall spelarna byta sida så snart någon av 
spelarna/paren uppnått 5 poäng. 

 
2.14 FEL SERVARE, MOTTAGARE OCH SIDA 
2.14.1 Om en spelare servar eller returnerar då det inte är dennes tur, skall domaren 

avbryta spelet så snart felet upptäcks. Spelet återupptas med de spelare som 
servare och mottagare som skulle ha servat respektive returnerat vid den 
uppnådda poängställningen enligt den vid matchens början fastställda 
ordningen. I dubbel återupptas spelet enligt den serveordning som fastställdes 
vid setets början. 
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2.14.2 Om spelarna inte bytt sida när så skulle ha skett, skall spelet så snart felet 

upptäcks, brytas av domaren och återupptas med spelarna på den sida de 
skulle stå vid den uppnådda poängställningen enligt den vid matchens början 
fastställda ordningen. 

 
2.14.3 Under alla förhållanden skall alla de poäng räknas som utdelats före 

upptäckten av misstaget. 
 
2.15 SLAGRÄKNING 
2.15.1 Med undantag av vad som föreskrivs i 2.15.2 skall slagräkning tillgripas efter 

10 minuters spel i ett set eller vid någon tidpunkt när så begärs av båda 
spelarna/paren. 

 
2.15.2 Slagräkningsmetoden skall inte tillämpas i ett set om 18 poäng har uppnåtts. 
 
2.15.3 Om bollen är i spel när tidsgränsen uppnås, skall spelet avbrytas av domaren 

och återupptas med serve av den spelare som servade den brutna bollen; om 
bollen inte är i spel när slagräkningsmetoden tillgrips, skall spelet återupptas 
med serve av den spelare som var mottagare i närmast föregående boll. 

 
2.15.4 Därefter är det servebyte efter varje utdelad poäng till setets slut. Om 

mottagande spelare eller par gör 13 returer i en boll (eng. rally) skall mottagaren 
erhålla poängen. 

 
2.15.5 Slagräkningsmetoden skall inte förändra serveordningen i matchen så som 

definierats i 2.13.6. 
 
2.15.6 När man en gång börjat med slagräkning skall den tillämpas tills matchen är 

slut. 
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Kap.3  BESTÄMMELSER FÖR INTERNATIONELLA    
     TÄVLINGAR 
 
3.1 REGLERNAS OCH BESTÄMMELSERNAS OMFATTNING 
3.1.1 Olika slags tävlingar 
3.1.1.1 En ”internationell tävling” är en tävling som är öppen för spelare från mer än 

ett förbund. 
 
3.1.1.2 En ”landskamp” är en match mellan lag, vilka representerar olika förbund. 
 
3.1.1.3 En ”öppen turnering” är en turnering som är öppen för spelare från alla 

förbund. 
 
3.1.1.4 En ”sluten turnering” är en turnering som är begränsad till särskilda grupper 

av spelare, andra än åldersgrupper. 
 
3.1.1.5 En ”inbjudningsturnering” är en turnering som är begränsad till särskilt 

angivna förbund eller spelare, individuellt inbjudna. 
 
 Vad gäller ”internationella tävlingar” sanktionerade av SBTF gäller svenska 

tävlingsbestämmelser, även på de punkter där de avviker från ITTF-reglementet. SOC till 
exempel är däremot sanktionerad av ITTF och således gäller här ITTF-reglementet. 

 
3.1.2 Tillämpning 
3.1.2.1 Utöver vad som sägs i 3.1.2.2 skall Spelreglerna (kapitel 2) gälla vid Världs-, 

Världsdels-, Olympiska- och Paralympiska Spel och öppna turneringar samt, 
såvida inte annat överenskommits mellan deltagande förbund, vid 
landskamper. 

 
3.1.2.2 ITTF Executive Committee kan tillåta arrangerande förbund av en öppen 

tävling att tillfälligt använda sig av vissa avvikelser från gängse regler.  
 
3.1.2.3 Bestämmelserna för internationella tävlingar tillämpas vid 
 
3.1.2.3.1 Världsmästerskap, Olympiska- och Paralympiska Spel, såvida inte annat 

beslutats av ITTF och i förväg meddelats deltagande förbund; 
 
3.1.2.3.2 Världsdelsmästerskap, såvida inte annat beslutats av vederbörande 

världsdelsförbund och i förväg meddelats deltagande förbund; 
 
3.1.2.3.3 Öppna internationella mästerskap (3.7.1.2), såvida inte annat beslutats av 

ITTF och i förväg meddelats deltagarna enligt 3.1.2.4; 
 
3.1.2.3.4 Öppna turneringar, förutom vad som framgår av 3.1.2.4. 
 

33



 

 

3.1.2.4 Då man i en öppen turnering avviker från någon av bestämmelserna, skall 
arten och graden av avvikelserna anges i anmälningsblanketten. Ifyllandet och 
insändandet av denna skall betraktas som ett godkännande av 
spelförhållandena, inbegripet avvikelser. 

 
3.1.2.5 Reglerna och Bestämmelserna rekommenderas för alla internationella 

tävlingar men, förutsatt att stadgarna följs kan internationella slutna 
turneringar och inbjudningsturneringar, vilka arrangeras av icke anslutna 
parter spelas med regler enligt arrangerande organisation. 

 
3.1.2.6 Spelreglerna och Bestämmelserna för internationella tävlingar skall antas 

tillämpas såvida inte avvikelser har överenskommits i förväg eller ha klargjorts 
i utfärdade regler för tävlingen. 

 
3.1.2.7 Detaljerade förklaringar och tolkningar av Spelreglerna, inklusive 

utrustningsspecifikationer för Internationella tävlingar, skall publiceras i form 
av ”Tekniska eller Administrativa Broschyrer” av ITTF:s Board of Directors 
och praktiska instruktioner och tillämpningar kan publiceras som Handböcker 
eller Riktlinjer av ITTF:s Executive Committee. Dessa publikationer kan 
innehålla så väl obligatoriska delar som rekommendationer eller riktlinjer.  

 
 Broschyrerna och Handboken för ÖD finns inte översatta till svenska. Inte heller 

Handboken för Matchfunktionärer. 
 
3.2 UTRUSTNING OCH SPELFÖRHÅLLANDEN 
3.2.1 Godkänd Spelutrustning 
3.2.1.1 Godkännande av spelutrustning skall ledas av Equipment Committee på 

uppdrag ITTF:s Board of Directors. Ett godkännande kan upphävas av 
Executive Committee när som helst och därefter kan tillståndet dras tillbaka 
av Board of Directors. 

 
3.2.1.2 Inbjudan till en öppen turnering skall ange märke och färg på bord, 

nätställning, golvbeläggning samt boll som skall användas. Val av bord, 
nätställning och boll bestäms av ITTF eller det förbund, inom vars gränser 
tävlingen spelas och väljs bland fabrikat och typer, godkända av ITTF. Vid 
utvalda turneringar sanktionerade av ITTF skall golvbeläggningen vara av 
märke och typ som har ett aktuellt godkännande av ITTF. 

 
3.2.1.3 Varje vanligt nabbgummi eller sandwichgummi som täcker racket skall ha ett 

aktuellt godkännande av ITTF och vara fäst vid bladet så att ITTF:s logo, 
ITTF:s nummer (när sådant finns), firmamärke och namn är klart synliga 
närmast handtaget. 

 
 Förteckning över godkänd tävlingsutrustning uppdateras av ITTF och 

publiceras på ITTF:s hemsida. 
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3.2.1.4 Bordsbenen skall vara placerade minst 40 cm från kortänden på bordet för 
rullstolsburna spelare. 

 
 
3.2.2 Tävlingsdräkt 
3.2.2.1 Tävlingsdräkt skall bestå av kortärmad tröja eller helt ärmlös tröja, shorts eller 

kjol eller hel tävlingsdress samt strumpor och skor. Andra plagg, t.ex. 
träningsoverall eller del därav, får inte användas under spel utan tillstånd av 
överdomaren. 

 
 Med hel dress menas tröja och byxor i ett stycke. 
 
3.2.2.2 Den dominerande färgen på en tröja, kjol eller shorts skall tydligt skilja sig 

från färgen på den boll som används. Undantag görs för ärmar och krage.  
 
 För svenska tävlingar är orange tävlingsdräkt tillåten vid spel med orange boll. 
 
3.2.2.3 Det får på tröjans rygg finnas siffror eller bokstäver för att identifiera en 

spelare, hans eller hennes förbund, eller i klubbmatcher hans eller hennes 
förening. Dessutom tillåts reklam i enlighet med föreskrifterna i 3.2.5.10. Om 
spelarens namn finns tryckt på ryggsidan, så skall detta finnas strax nedanför 
tröjans krage. 

 
3.2.2.4 Nummerlapp, som används av arrangören för att identifiera en spelare, skall 

prioriteras före reklam på mittpartiet på tröjryggen. Nummerlappen får inte 
vara större än 600 cm2. 

 
 I denna paragraf vill man slå vakt om arrangörens reklamintressen. Enskild spelare skall 

acceptera nummerlappens centrala placering på ryggen. 
 
3.2.2.5 Märken eller prydnader fram eller på sidan av plagget och föremål som en 

spelare har på sig, t ex smycken, får inte vara så iögonfallande eller blänkande 
att de bländar motståndaren. 

  
3.2.2.6 Klädesplagg får inte ha sådan utformning eller text att det kan väcka anstöt 

eller ge sporten dåligt anseende. 
 
3.2.2.7 Spelare, som ingår i samma lag i en lagmatch, och spelare i ett dubbelpar från 

samma förbund, skall vid deltagande i Världsmästerskap, Olympiska- eller 
Paralympiska Spel vara enhetligt klädda med möjligt undantag för strumpor 
och skor samt antal, storlek, färg och utformning av reklamplatser på 
tävlingsdräkten.  

 
3.2.2.8 Spelare eller dubbelpar som möts, skall bära tröjor med så klart olika färger att 

publiken lätt kan skilja dem åt. 
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3.2.2.9 När spelare eller lag som möts har liknande tröjor och inte kan komma 
överens om vem som skall byta, skall domaren avgöra valet med hjälp av 
lottdragning. 

 
3.2.2.10 Vid Världsmästerskap, Olympiska- eller Paralympiska Spel skall spelarna bära 

tröjor och shorts eller kjol, godkända av deras eget Förbund. 
  
 Hårband eller dylikt är tillåtet. Eventuellt kontroversiellt utförande avgörs av ÖD. 

Föreskriften om tävlingsdräkt innebär att tävlingsspel med bar överkropp, i strumplästen 
eller barfota är förbjudet. 

 
3.2.3 Spelförhållanden 
3.2.3.1 Spelutrymmet skall vara rektangulärt, inte vara mindre än 14 m långt, 7 m 

brett och 5 m högt. De fyra hörnen av hagen kan täckas av barriärer som 
vardera är högst 1,5 m långa. Vid rullstolstävlingar kan spelområdet minskas 
men skall inte understiga 8 m på längden och 6 m på bredden. Vid 
veterantävlingar kan spelområdet minskas men skall inte understiga 10 m på 
längden och 5 m på bredden. 

 
 För Pingisligan herrar och damer samt senior-SM får spelutrymmet inte vara mindre än 

12x6x3,5 meter. I övriga serier och nationella tävlingar tillåts ett minimiutrymme av 
10x5x3 meter. Vid rullstolstävlingar kan spelområdet minskas men skall inte understiga 
8x4 meter. 

 
3.2.3.2 Följande materiel och utrustning kan anses tillhöra spelområdet (hagen): Bordet 

med tillhörande nätställning, numrering av bordet, golvbeläggning, domarbord 
och stolar, räkneverk, boxar för handdukar och bollar, barriärer, skyltar på 
barriärerna för att ange namn på spelare eller nationer samt liten teknisk 
utrustning som monteras på ett sätt så att spelet inte påverkas. 

 
3.2.3.3 Spelområdet skall omges av barriärer, ca 75 cm höga, samtliga med samma 

mörka bakgrundsfärg. Barriärerna skall avskilja spelområdet från angränsande 
områden och från publik. 

 
3.2.3.4 Ljusstyrkan, mätt vid bordshöjd och jämnt fördelad över spelytan skall vara 

minst 1500 lux i samband med Världsmästerskap, Olympiska- och 
Paralympiska Spel och minst 1000 lux i övriga delar av spelområdet. För 
övriga tävlingar gäller motsvarande minimimått 1000 respektive 600 lux. 

 
 I Sverige gäller gränsvärdet 1000 lux vid SM, 800 lux vid övriga SM-tävlingar och Riks-

10:an samt 600 lux vid övriga tävlingar och vid seriespel. 
 
3.2.3.5 När fler än ett bord används skall ljusnivån vara den samma för samtliga bord 

och nivån på bakgrundsbelysningen i hallen får inte överstiga spelområdets 
lägsta belysningsnivå. 

 
3.2.3.6 Ljuskällan får inte vara lägre placerad än 5 m över golvet. 
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3.2.3.7 Bakgrunden skall huvudsakligen vara mörk och får inte innehålla bländande 

ljuskällor eller dagsljus genom otäckta fönster eller andra öppningar. 
 
3.2.3.8 Golvbeläggningen får inte vara ljusfärgad, ljust blänkande eller hal och den ska 

vara elastisk, vid tävlingar för rullstolsburna kan golvbeläggningen vara styv. 
 
3.2.3.8.1 Vid Världsmästerskap, Olympiska- och Paralympiska Spel skall 

golvbeläggningen vara av trä eller av märke och typ av utrullbart 
syntetmaterial, godkänt av ITTF. 

 
3.2.3.9 Teknisk utrustning på nätställningen skall anses vara en del av denna. 
 
3.2.4 Racketkontroll 
3.2.4.1 Det är varje spelares ansvar att försäkra sig om att racketbelaget är fäst vid 

racketstommen med fästmedel som inte innehåller skadliga flyktiga 
lösningsmedel. 

 
3.2.4.2 Ett racketkontrollcenter skall upprättas vid alla Världsmästerskap, Olympiska- 

eller Paralympiska Spel liksom vid ett urval av andra ITTF tävlingar. Kan även 
upprättas vid kontinentala och regionala tävlingar. 
 

3.2.4.2.1 Racketkontrollcentret ska testa racketar enligt policy och procedurer 
fastställda av ITTF:s Executive Committee efter rekommendationer från 
ITTF:s Equipment Committee och ITTF:s Umpires and Referees 
Committee, för att säkerställa att racketarna följer alla av ITTF uppsatta 
regler inklusive, men inte begränsat till, planhet, racketbelagets tjocklek, 
jämn tjocklek och enhetlighet på olika lager samt användning av skadliga 
eller flyktiga lösningsmedel. 

 
3.2.4.2.2 Normalt ska racketkontrolltestet genomföras före matchen. Efter-match 

tester ska endast genomföras där racketen inte lämnades in i tid för ett 
före-match test eller för tester eller inspektioner som inte kunde utföras 
före matchen. 

 
3.2.4.2.3 Racketar som inte blir godkända vid en racketkontroll före match får inte 

användas, men kan ersättas med ett andra racket som kan bli testat direkt 
om tiden tillåter, men annars skall testas efter matchen; i de fall där racket 
inte godkänns i ett slumpmässigt racketkontrolltest efter match, skall 
spelaren straffas enligt gällande påföljder. 

 
3.2.4.2.4 Alla spelare har rätt till frivilliga rackettest före match utan påföljd. 
 
3.2.4.3 Efter 4 ackumulerade underkännande vid racketkontrolltest inom en period av 

fyra år, får spelaren fullfölja tävlingen, men ITTF kommer senare att stänga av 
den felande spelaren under 12 månader. 
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3.2.4.3.1 ITTF skall skriftligen informera felande spelare vid en avstängning av 
detta slag. 

 
3.2.4.3.2 Den avstängda spelaren kan överklaga till ITTF Tribunal inom 21 dagar 

efter mottagandet av brevet gällande avstängningen; om ett överklagande 
lämnats in skall dock avstängningen förbli gällande. 

 
3.2.4.4 ITTF upprätthåller ett register på alla felaktigheter upptäckta vid 

racketkontroller sedan 1 september 2010. 
 
3.2.4.5 Ett väl ventilerat utrymme skall tillhandahållas för att fästa racketbelag. 

Flytande fästmedel får inte användas någon annanstans i hallen/arenan. Med 
hallen/arenan avses den delen av byggnaden som används för bordtennis och 
dess tillhörande aktiviteter samt alla allmänna utrymmen. 

 
 Observera att man nu talar om förbud för flytande fästmedel i hela bordtennishallen/arenan 

förutom i det utrymme som skall tillhandahållas. 
 
3.2.5 Reklam och märkning 
3.2.5.1 I spelområdet får reklam endast förekomma på utrustning eller tillbehör som 

nämns i 3.2.3.2 eller på spelardräkt, domares klädsel eller på spelares 
nummerlapp och får inte förekomma på något ytterligare sätt. 

 
3.2.5.1.1 Reklam eller märkning i eller i närheten av spelområdet, på spelardräkt 

eller nummerlapp samt på domares klädsel, skall inte finnas för tobak, 
alkohol, skadliga droger eller olagliga varor och de skall vara utan negativ 
diskriminering eller betydelse på grund av ras, främlingsfientlighet, kön, 
religion, funktionsnedsättning eller annan form av diskriminering, men för 
tävlingar som inte uttryckligen organiseras för spelare under 18 år kan 
ITTF tillåta reklam eller märkning för icke-destillerad alkoholhaltig dryck 
på utrustning eller tillbehör i eller i närheten av spelområdet förutsatt att 
lokal lagstiftning tillåter detta. 

 
3.2.5.2 Vid Olympiska- och Paralympiska Spel skall reklam på spelutrustning, 

tävlingsdräkt och domarens kläder överensstämma med vad IOC respektive 
IPC har angett. 

 
3.2.5.3 Med undantag för lysdioder (light emitting diode, LED), och andra liknande 

utrustningar, får ingen reklam på barriärers sida inåt spelhagen, som är 
lysande, självlysande eller har blänkande färger förekomma någonstans inom 
spelområdet och bakgrundsfärgen på barriärer skall förbli mörk. 

 
3.2.5.3.1 Reklam på barriärer får inte ändras under en match från mörk till ljus eller 

vice versa. 
 
3.2.5.3.2 Lysdioder och andra liknande utrustningar, på barriärer får inte vara så ljus 

att det stör spelarna under matchen och får inte ändras när bollen är i spel. 
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3.2.5.3.3 Reklam med lysdioder och andra liknande utrustningar, får inte användas 

utan godkännande av ITTF. 
 
3.2.5.4 Bokstäver eller symboler på barriärernas insidor skall tydligt avvika från färgen 

på bollen som används och ej heller bestå av mer än två färger och får inte 
överstiga en totalhöjd av 40 cm. 

 
3.2.5.5 Det tillåts upp till 6 reklamplatser på golvet i spelhagen, dessa märken 
 
3.2.5.5.1 bör bli placerade, två vid vardera kortändan, där ingen av dem får 

överstiga en yta av 5 m2, och en på vardera sidan av bordet där ingen av 
dem får överstiga en yta av 2,5 m2;  

 
3.2.5.5.2 vid kortändan får inte vara mindre än 3 m från bordets kortända; 
 
3.2.5.5.3 skall ha en enhetlig färg olik den färg som bollen som används, såvida inte 

andra färger har överenskommits med ITTF i förväg; 
 
3.2.5.5.4 skall inte väsentligt ändra friktionen på golvbeläggningen; 
 
3.2.5.5.5 skall endast bestå av logotyp eller andra reklamsymboler, och skall inte 

omfatta någon bakgrund. 
 
3.2.5.6 Reklam på bordet skall uppfylla följande krav; 
 
3.2.5.6.1 Det får finnas 1 permanent reklam av tillverkarens eller leverantören 

namn eller logo på bordshalvorna av bordsskivans båda långsidor och på 
varje kortsida.  

 
3.2.5.6.2 Det får finnas 1 tillfällig reklam som också kan vara tillverkarens eller 

leverantören namn eller logo på bordshalvorna av bordsskivans båda 
långsidor och på varje kortsida.  

 
3.2.5.6.3 Varje permanent och varje tillfällig reklamplats skall rymmas inom en total 

längd om 60 cm.  
 
3.2.5.6.4 Den tillfälliga reklamen måste vara klart avgränsad från all permanent 

reklam.  
 
3.2.5.6.5 Reklam ska inte vara för annan leverantör av bordtennismateriel. 
 
3.2.5.6.6 Det ska inte förekomma någon reklam, namn på bordet, namn eller logo 

för bordstillverkaren eller leverantör på underredet av bordet, förutom om 
bordstillverkaren eller leverantören är huvudsponsor av turneringen. 
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3.2.5.7 Det får finnas 2 tillfälliga reklamplatser på vardera sidan av nätet, reklamen 
skall tydligt avvika från färgen på bollen som används och skall inte placeras 
inom 3 cm från tejpen längs med överkanten. Reklam som placeras på del av 
nätet inom den vertikala förlängningen av bordets sidlinjer skall vara logo, 
märke eller andra ikoner. 

 
3.2.5.8 Reklam på domarbord eller annat möblemang inom spelområdet måste 

begränsas till en yta av högst 750 cm2 per sida. 
 
3.2.5.9 Reklam på spelardräkt skall begränsas till 
 
3.2.5.9.1 tillverkares normala firmamärke, symbol eller namn inom en total yta av 

24 cm2; 
 
3.2.5.9.2 högst sex reklamplatser på tröjans framsida, sida eller axelparti, inom en 

sammanlagd total yta av 600 cm2 och klart åtskilda från varandra, högst 
fyra av de sex reklamplatserna får finnas på framsidan av tröjan; 

 
3.2.5.9.3 högst två reklamplatser på ryggen, inom en total yta av 400 cm2. 
 
3.2.5.9.4 högst två reklamplatser på framsidan eller sidorna av shorts eller kjol, 

inom en total yta av 120 cm2. 
 
3.2.5.10 Reklam på nummerlapp begränsas till en total yta av 100 cm2; om nummer-

lapp inte används kan det adderas temporär reklam för turneringssponsorer 
inom en total yta av 100 cm2. 

 
3.2.5.11 Reklam på domarens kläder begränsas till en total yta av 40 cm2. 
 
 Vid nationella tävlingar och seriespel tillämpas liberalare reklamregler. Inga begränsningar 

finns vad gäller antalet reklamplatser, placering eller storlek. När vit boll används tillåts vit 
reklam enligt samma grundprinciper som för dräktfärgen, dvs, den vita färgen får inte på 
något sätt upplevas som dominerande. Ingen reklam får finnas för tobak, alkohol eller 
andra skadliga droger. Ej heller tillåts reklam med innehåll eller utformning av anstötlig 
natur. Enligt Svenska Bordtennisförbundets avtal med TV gäller särskilda regler vid ev. 
TV-sändning. Dessa tillämpningar gäller såväl tävlingsdräkt som utrustning och barriärer 
i spelområdet. Finns det särskilda regler i manualer gäller dessa. 

 
3.2.6 Dopingkontroll 
3.2.6.1 Alla spelare som deltar i internationella tävlingar, inklusive juniortävlingar, kan 

under tävlingen bli föremål för tester av ITTF, av spelarens medlemsförbund 
eller annan antidopingorganisation vilken är ansvarig för testningen under just 
den tävlingen. 

 
3.2.7 Table Tennis Review 
3.2.7.1 Ett elektroniskt system för granskning av bordtennis (TTR) kan användas, 

och det kommer att träda i kraft när en spelare protesterar mot ett domslut av 
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en ansvarig matchfunktionär gällande en faktisk händelse. TTR kommer att 
tillhandahålla en repris av situationen som är föremål för omprövning, varvid 
det slutliga beslutet i protesten fattas av en TTR-funktionär. 

 
3.3 MATCHFUNKTIONÄRER 
3.3.1 Överdomare 
3.3.1.1 För varje tävling skall utses en ansvarig överdomare, vars namn och plats i 

hallen skall meddelas deltagare och - i förekommande fall - lagkaptener. 
 
3.3.1.2 Överdomaren skall ansvara för 
 
3.3.1.2.1 lottning; 
 
3.3.1.2.2 spelprogram, inklusive att tidsätta och placera ut matcherna på respektive 

bord; 
 
3.3.1.2.3 att tillsätta matchfunktionärer; 
 
3.3.1.2.4 att leda en domargenomgång före en tävling; 
 
3.3.1.2.5 kontroll av att spelarna är berättigade till spel; 
 
3.3.1.2.6 beviljande om att avbryta spel vid ett nödläge; 
 
3.3.1.2.7 medgivande för spelare att lämna spelområdet under match; 
 
3.3.1.2.8 förlängning av inbollningstiden; 
 
3.3.1.2.9 tillstånd att spela i träningsoverall; 
 
3.3.1.2.10 beslut i regeltolkningsfrågor, inklusive frågor om tävlingsdräkt, utrustning 

och spelförhållanden; 
 
3.3.1.2.11 beslut rörande spelares rätt att träna under avbrott vid ett nödläge, samt i 

så fall var denna träning får äga rum; 
 
3.3.1.2.12 disciplinära åtgärder för dåligt uppträdande eller andra brott som strider 

mot reglerna.  
 
3.3.1.3 Om någon av överdomarens uppgifter i samråd med tävlingsledningen 

överförs till andra personer, skall deras uppdrag och uppehållsplatser 
meddelas deltagare och, i förekommande fall, lagkaptener. 

 
3.3.1.4 Överdomaren, eller ansvarig ställföreträdare under hans eller hennes frånvaro, 

skall vara närvarande under hela speltiden. 
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3.3.1.5 Om det enligt överdomarens uppfattning är önskvärt kan han eller hon när 
som helst byta ut en matchfunktionär, men han eller hon får inte ändra något 
domslut beträffande faktisk händelse som den utbytte funktionären avkunnat 
inom sitt beslutsområde. 

 
3.3.1.6 Spelare står under överdomarens domsrätt från det att de anländer till 

spelhallen till dess att de lämnar den. 
 

3.3.2 Domare, assisterande domare, slagräknare och Table Tennis Review 
(TTR) funktionär 

3.3.2.1 För varje match skall utses en domare och en assisterande domare. 
 
 I Sverige gäller att Pingisligan herrar och Pingisligan damer samt SM spelas med 

tvådomarsystem, medan övriga matcher och tävlingar huvudsakligen genomförs med en 
domare per bord. 

 
3.3.2.2 Domaren skall sitta eller stå i linje med nätet och assisterande domaren skall 

sitta mitt emot honom eller henne vid bordets andra långsida. 
 
3.3.2.3 Domaren skall ansvara för 
 
3.3.2.3.1 kontroll av utrustning och spelförhållanden samt rapportering av 

eventuella brister till överdomaren; 
 
3.3.2.3.2 att välja ut en boll godtyckligt som föreskrivs i 3.4.2.1.1-2; 
 
3.3.2.3.3 att genomföra lottning om val av serveordning och sida; 
 
3.3.2.3.4 att avgöra huruvida avsteg från serveregeln kan beviljas för spelare med 

fysisk funktionsnedsättning; 
 
3.3.2.3.5 kontroll av serveordning och sidbyten samt rättelser av eventuella fel; 
 
3.3.2.3.6 att avgöra varje spelad bolls utgång, antingen som poäng eller omspel; 
 
3.3.2.3.7 att ange poängställningen, enligt givet tillvägagångssätt; 
 

 Domaren skall ange poängställningen på ett neutralt, men ändå engagerat sätt. 
 Vid diskutabla bollar bör domaren motivera sitt domslut med tillägg t ex "kant", 

"bordet rubbat", ”serve innanför kortlinjen”. 
 Domaren bör vara placerad så långt från bordet att överblicken av spelet är god. Vid 

dubbelmatch skall matchdomaren döma stående (eller sittandes på en hög stol) så att 
han eller hon kan avgöra på vilken sida av mittlinjen en serve slås. Att döma stående i 
singelspel rekommenderas inte eftersom man i onödan skymmer publikens sikt. 

 
3.3.2.3.8 att slagräkningsmetoden tillämpas då så erfordras; 
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3.3.2.3.9 att spelet fortgår utan onödiga avbrott; 
 
3.3.2.3.10 att ingripa mot brott mot reglerna avseende rådgivning och uppträdande. 
 
3.3.2.3.11 att genom lottdragning avgöra vilken spelare, par eller lag som skall byta 

tröjor om motståndarna har liknande tröjor och man inte kan komma 
överens om vem eller vilka som skall byta. 

 
3.3.2.3.12 att säkerställa att endast behöriga personer befinner sig i spelområdet. 
 
3.3.2.4 Assisterande domaren skall 
 
3.3.2.4.1 avgöra om bollen i spel träffar spelytans kant på den långsida som är 

närmast honom eller henne; 
 
3.3.2.4.2 informera domaren när någon bryter mot reglerna som gäller rådgivning 

eller uppförande. 
 
3.3.2.5 Antingen domaren eller assisterande domaren kan 
 
3.3.2.5.1 avgöra om en spelares serve är felaktig; 
 
3.3.2.5.2 avgöra om bollen i serven, förutsatt att den i övrigt är korrekt, nuddar 

nätställningen; 
 
3.3.2.5.3 avgöra om en spelare hindrar bollen; 
 
3.3.2.5.4 avgöra om spelförhållandena störs på ett sådant sätt att det kan påverka 

utgången av pågående boll; 
 
3.3.2.5.5 svara för tidtagning av inslagningsperioden, av spel samt av pauser. 
 
3.3.2.6 Vid slagräkning kan antingen den assisterande domaren eller en separat tillsatt 

funktionär agera slagräknare för att räkna mottagande spelares eller pars 
returer. 

 
3.3.2.7 Ett beslut, fattat av assisterande domaren, i enlighet med vad som sägs i 

3.3.2.5, kan inte upphävas av domaren. 
 
3.3.2.8 När Table Tennis Review (TTR) används kan ett domslut fattat av antingen 

domare eller assisterande domare bli upphävt av TTR-funktionären. 
 
3.3.2.9 Spelare står under domarens domsrätt från det ögonblick då de anländer till 

spelområdet till dess att de lämnar det. 
 
3.3.3 Protester 
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3.3.3.1 Ingen överenskommelse mellan spelare, i en individuell match, eller kaptener i 
en lagmatch kan ändra en ansvarig matchfunktionärs domslut i fråga om 
faktiska händelser under en match, en överdomares domslut i 
regeltolkningsfrågor eller en tävlingslednings beslut i andra tävlings- eller 
matchfrågor. 

 
3.3.3.2 Ingen protest kan avges till överdomaren mot domslut i en faktisk händelse av 

ansvarig matchfunktionär eller till tävlingsledningen gällande en 
regeltolkningsfråga av överdomaren. 

 
3.3.3.3 När Table Tennis Review (TTR) används kan en protest göras till TTR-

funktionären endast i beslut tagna av ansvarig matchfunktionär gällande 
faktiska händelser, och beslutet från TTR funktionären är slutgiltigt. 

 
3.3.3.4 Protest kan avges till överdomaren mot beslut av ansvarig matchfunktionär i 

en regeltolkningsfråga, och beslutet från överdomaren är slutgiltigt. 
 
3.3.3.5 Protest kan avges till tävlingsledningen mot överdomarens beslut i frågor om 

tävlingens eller matchernas genomförande som inte täcks av regler och 
bestämmelser, och beslutet från tävlingsledningen är slutgiltigt. 

 
3.3.3.6 I en individuell match kan protest avges endast av en spelare som deltar i 

matchen där frågan har uppstått och i en lagmatch av kaptenen för lag som 
deltar i den match protesten avser. 

 
3.3.3.7 En regeltolkningsfråga, som aktualiserats av överdomarens beslut, eller en 

fråga om tävlings- eller matchpraxis avgjord av tävlingsledningen, kan av 
berättigad spelare eller kapten via eget förbund tillställas ITTF:s 
regelkommitté för utlåtande. 

 
3.3.3.8 ITTF:s Rules Committee skall avge yttrande som vägledning för kommande 

fall. Detta yttrande kan av ett förbund överklagas till ITTF:s Board of 
Directors eller till ITTF:s General Meeting, men kan dock aldrig ändra det 
beslut som redan tagits av ansvarig överdomare eller tävlingsledning. 

 
3.4 MATCHLEDNING 
3.4.1 Poängräkning 
3.4.1.1 Domaren skall ropa ut poängställningen så snart en boll spelats och gått död, 

eller så snart därefter det är praktiskt möjligt. 
 
3.4.1.1.1 När domaren anger poängställningen skall han först ange näste servares 

poäng och därefter mottagarens. 
 
3.4.1.1.2 Vid setets början och vid servebyte skall domaren peka på den spelare 

som står i tur att serva och kan också efter att ha angett poängställningen 
nämna näste servares namn. 
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3.4.1.1.3 Vid setets slut skall domaren ange vinnande spelare/pars poäng, följt av 
förlorande spelare/pars poäng. Därefter kan namnet på vinnande 
spelare/par anges. 

 
3.4.1.2 Utöver utropandet av poängställningen kan domaren använda handsignaler 

för att ange sina domslut. 
 
3.4.1.2.1 När en poäng har avgjorts skall han eller hon lyfta armen närmast den 

spelare eller det par som vunnit poängen, så att överarmen är vågrät och 
underarmen lodrät. Handen skall vara knuten. 

 

  Bilden illustrerar 3.4.1.2.1 
 
3.4.1.2.2 När en boll går om, kan han höja handen över huvudet för att visa att 

bollen brutits. 
 
3.4.1.3 Poängställningen och, i samband med slagräkning, antalet slag skall anges på 

engelska eller på annat språk som godtas av båda spelarna/paren och 
domaren. 

 
3.4.1.4 Poängställningen skall visas på mekaniska eller elektroniska räkneverk, klart 

synliga för spelare och publik. 
 
3.4.1.5 När en spelare i vederbörlig ordning varnats för olämpligt uppträdande, skall 

en gul markör placeras på eller i omedelbar närhet av räkneverket. 
 
3.4.2 Utrustning 
3.4.2.1 Spelarna skall inte välja bollar i spelområdet. 
 
3.4.2.1.1 Där så är möjligt skall spelarna ges möjligheten att välja en eller flera 

bollar innan de anländer till spelområdet och matchen skall spelas med 
den boll spelarna har valt. 

 
3.4.2.1.2 Om ingen boll valts ut innan spelare anländer till spelområdet, eller om 

spelarna inte kan enas om bollval, skall matchen spelas med en boll 
godtyckligt vald av domaren tagen från en låda av de för tävlingen 
specificerade bollarna. 

 
3.4.2.1.3 Om en boll går sönder under matchen, skall den i första hand ersättas 

med en annan av de i förväg valda bollarna. Om det inte är möjligt skall 
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domaren godtyckligt välja ut en boll. Bollen skall vara av det fabrikat och 
märke som valts för tävlingen. 

 
 OBS! Ovan angivet tillvägagångssätt gällande bollval rekommenderas normalt inte vid 

nationellt spel. 
 

3.4.2.2  Racketbelaget skall användas så som det har blivit godkänt av ITTF utan 
någon fysisk, kemisk eller annan behandling, ändring eller modifiering av 
spelegenskaper, friktion, utseende, färg, struktur, yta etc.; i synnerhet skall inga 
tillsatser användas. 

 
3.4.2.3 Ett racket skall klara alla parametrar kontrollerade vid ett racketkontrolltest. 

 
3.4.2.4 Racketen får inte bytas under en individuell match, såvida den inte av 

olyckshändelse skadats så illa att den inte går att använda. Om detta inträffar 
skall den skadade racketen omedelbart ersättas av en annan som spelaren 
medfört eller som överlämnas till honom eller henne i spelområdet. 
 

 Notera även 2.4.8; ”Spelaren skall visa den nya racketen för motståndaren och domaren 
och tillåta dem att undersöka den.” 

 
3.4.2.5  Såvida inte domaren tillåter något annat, skall spelarna under tillåtna pauser 

lämna sina racketar på bordet; men om racketen är fäst till handen skall 
domaren tillåta spelaren att behålla racketen fastsatt under pauser. 

 
3.4.3 Träningsspel 
3.4.3.1 Spelarna har rätt till upp till två minuters inslagning på matchbordet 

omedelbart före matchens början, men ej under normala pauser; denna 
tidsgräns får överskridas endast med överdomarens tillåtelse. 

 
3.4.3.2 Under avbrott vid ett nödläge kan överdomaren tillåta spelare att träna på 

matchbordet, eller något annat bord efter överdomarens val. 
 
3.4.3.3 Spelarna skall ges möjlighet att kontrollera och träningsspela med den 

utrustning de skall använda, men detta får inte automatiskt berättiga dem till 
mer än ett par inslagningsbollar innan spelet återupptas efter byte av trasig 
boll eller racket. 

 
3.4.4 Paus 
3.4.4.1 Spelet skall fortsätta utan avbrott under hela matchen, förutom att spelare har 

rätt till  
 
3.4.4.1.1 en paus på upp till 1 minut mellan seten under en individuell match; 
 
3.4.4.1.2 korta pauser för handdukstorkning efter var sjätte poäng från början av 

varje set samt vid sidbyte i avgörande set under en individuell match. 
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3.4.4.2 Spelare/par kan begära en time-out på upp till 1 minut under en individuell 
match. 
 
Arrangör av klass med B-, C- eller D-standard har rätt att själv välja om time-out skall 
vara tillåten eller inte. I de fall time-out inte är tillåten skall detta framgå av tävlings-
inbjudan och lottning/spelprogram. 

 
3.4.4.2.1 I en individuell match kan begäran om time-out göras av spelare/par eller 

av den utsedde rådgivaren, i lagmatch av spelare/par eller lagkaptenen. 
 
3.4.4.2.2 Om spelare/par och utsedd rådgivare eller lagkapten är oense om 

huruvida time-out skall tas eller ej, skall spelaren/paret ha det slutliga 
avgörandet när det gäller individuellt spel. Under lagmatcher är det 
lagkaptenens beslut som gäller. 

 
3.4.4.2.3 Time-out kan endast begäras mellan bollarna i pågående set och skall 

påkallas genom ett ”T-tecken” med händerna. 
 

Tillägget ”mellan bollarna i pågående set” innebär att time-out inte kan begäras innan 
matchens början eller i samband med setpauserna. 

 
3.4.4.2.4 När en giltig begäran om time-out erhålls skall domaren avbryta spelet och 

hålla upp ett vitt kort med handen som är på den sida där den begärande 
spelaren eller paret för tillfället spelar. Det vita kortet eller annan lämplig 
markör skall placeras på bordshalvan som tillhör den spelaren eller paret. 

 
3.4.4.2.5 Det vita kortet eller markören ska tas bort och spelet återupptas så snart 

spelare/par som begärt time-outen är beredda att börja spela igen, dock 
senast efter 1 minuts paus. 

 
3.4.4.2.6 Om en giltig begäran om time-out görs samtidigt av spelarna/paren, skall 

spelet återupptas när båda spelarna/paren är beredda börja spela igen, 
dock senast efter 1 minuts paus. Ingen av spelarna/paren skall därefter 
tillåtas att ta ytterligare någon time-out under den pågående individuella 
matchen. 

 
3.4.4.3 Ingen paus tillåts mellan efterföljande individuella matcher i en lagmatch med 

undantag att en spelare som är tvungen att spela två matcher i följd, kan 
begära en paus mellan dessa matcher på som mest 5 minuter. 

 
3.4.4.4 Överdomaren kan medge paus, så kort som möjligt och under inga 

omständigheter längre än 10 minuter, för spelare som tillfälligt är ur stånd att 
fortsätta på grund av olyckshändelse, förutsatt att pausen enligt överdomarens 
uppfattning inte orättmätigt missgynnar motspelaren eller motståndarparet. 

 
 Observera tidsgränsen 10 minuter. Regeln får absolut inte tolkas så, att en spelare som 

skadar sig på något sätt, alltid är berättigad till 10 minuters paus. 
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 Fortfarande gäller kortast möjliga avbrott, dock högst 10 minuter. 
 
3.4.4.5 Spelpaus får inte beviljas om skada förelegat eller kunnat förutses redan före 

matchen, eller om den är orsakad av spelets normala påfrestningar. Skada 
orsakad av kramp eller utmattning på grund av spelarens fysiska form eller det 
sätt på vilket spelet har utvecklats, kan inte berättiga till extra paus. Skada skall 
ha uppstått genom olyckshändelse som till exempel ett fall. 

 
3.4.4.6 Om någon i spelområdet börjar blöda, ska spelet omedelbart avbrytas och får 

inte återupptas förrän denne har erhållit medicinsk vård och alla spår av blod 
har avlägsnats från spelområdet. 

 
3.4.4.7 Spelarna skall stanna i eller i omedelbar anslutning till spelområdet under en 

individuell match om inte överdomaren lämnat tillstånd till annat. Under 
pauser mellan seten och vid timeout skall de uppehålla sig inom tre meter från 
spelområdet under domarens uppsikt. 

 
3.5 SPELARES OCH LEDARES UPPTRÄDANDE 
3.5.1 Rådgivning 
3.5.1.1 Under en lagmatch får spelare ta emot råd från vem som helst som är behörig 

att vara vid spelområdet. 
 
3.5.1.2 I individuella matcher får spelare/par ta emot råd endast av en person, som 

skall nomineras före matchen. Om ett dubbelpar består av spelare från två 
olika förbund får de utse varsin rådgivare, men när det handlar om vad som 
sägs i paragraferna 3.5.1 och 3.5.2 skall dessa två rådgivare betraktas som en 
enhet. Skulle någon annan, ej nominerad person, ge råd skall domaren visa 
upp ett rött kort och visa bort denne från spelområdet. 

 
3.5.1.3 Spelare får ta emot råd när som helst förutom när bollen är i spel under 

förutsättning att spelet inte fördröjs (3.4.4.1). Ifall nominerad rådgivare ger 
otillåtet råd, skall domaren hålla upp ett gult kort och varna honom eller 
henne att en ytterligare förseelse av samma slag kommer att resultera i att han 
eller hon tvingas lämna spelområdet. 
 
Arrangör av klass med B-, C- eller D-standard har rätt att själv välja om rådgivning skall 
vara tillåten eller inte. I de fall rådgivning inte är tillåten skall detta framgå av tävlings-
inbjudan och lottning/spelprogram. 

 
3.5.1.4 Om i samma lagmatch eller samma match i en individuell tävling någon 

återigen ger råd olagligt, efter det att varning delats ut, skall domaren hålla upp 
ett rött kort och visa bort honom eller henne från spelområdet. Detta oavsett 
om rådgivaren var den person som tidigare varnats eller ej. 

 
3.5.1.5 I en lagmatch tillåts den utvisade rådgivaren inte återkomma, förutom för att 

spela och han eller hon får inte heller ersättas av någon annan rådgivare, 
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förrän lagmatchen är färdigspelad. I en individuell match får han ej 
återkomma förrän matchen är avslutad. 

 
3.5.1.6 Skulle den utvisade rådgivaren vägra att lämna spelområdet, eller återkomma 

innan matchen avslutats, skall domaren bryta spelet och rapportera till 
överdomaren. 

 
3.5.1.7 Dessa bestämmelser skall tillämpas enbart för rådgivning vid spel och skall 

inte hindra en spelare eller kapten att framföra en formell protest, ej heller 
förhindra en konsultation med en tolk eller förbundsrepresentant för att få en 
förklaring på ett juridiskt beslut. 

 
3.5.2 Olämpligt uppträdande 
3.5.2.1 Spelare, ledare eller andra rådgivare skall avhålla sig från ett beteende som kan 

påverka en motståndare på ett ojust sätt, förolämpa publik eller ge sporten 
dåligt rykte. Som exempel på sådant kan nämnas smädande, att avsiktligt ha 
sönder bollen eller slå den utanför spelområdet, att sparka på bord eller 
barriärer, samt att visa bristande respekt för matchfunktionärer. 

 
3.5.2.2 Skulle spelare, ledare eller annan rådgivare vid något tillfälle göra sig skyldig till 

en allvarlig förseelse så skall domaren bryta spelet och omedelbart rapportera 
till överdomaren. Vid mindre allvarliga förseelser kan domaren, vid första 
tillfället, hålla upp ett gult kort och varna den felande att han vid ytterligare 
förseelse riskerar att drabbas av bestraffningspoäng. 

 
3.5.2.3 Förutom vad som sägs i 3.5.2.2 och 3.5.2.5 skall domaren när en spelare som 

varnats begår en andra förseelse i samma individuella match eller lagmatch ge 
1 poäng till motståndaren. Vid ytterligare en förseelse skall han ge 
motståndaren 2 poäng och vid båda dessa tillfällen skall han hålla upp ett gult 
och ett rött kort tillsammans. 

 
3.5.2.4 Om en spelare, som i samma individuella- eller lagmatch dragit på sig tre 

bestraffningspoäng, fortsätter att uppträda på ett olämpligt sätt skall domaren 
bryta spelet och omedelbart rapportera till överdomaren. 

 
3.5.2.5 Om en spelare byter sin racket under en individuell match trots att racketen 

inte är skadad, skall domaren bryta matchen och rapportera till överdomaren. 
 
3.5.2.6  Varning eller bestraffning riktad mot en av spelarna i ett dubbelpar skall gälla 

paret. Dock skall den icke-felande spelaren i paret ej bära med denna varning 
till en följande singelmatch i samma lagmatch. Vid starten av en dubbelmatch 
skall paret anses ha ådragit sig det högre antal varningar eller bestraffningar 
som någon av de båda spelarna ådragit sig tidigare under samma lagmatch. 

 
3.5.2.7 Förutom vad som sägs i 3.5.2.2 skall domaren mot en coach eller annan 

rådgivare som tidigare varnats, vid nästa förseelse hålla upp ett rött kort och 
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avvisa honom från spelområdets närhet. Avvisningen gäller till lagmatchens 
slut, eller i en individuell tävling, till den individuella matchens slut. 

 
3.5.2.8 Överdomaren har rätt att diskvalificera en spelare från en match, en 

tävlingsklass eller för hela tävlingen för allvarligt ojust eller stötande 
uppträdande. Detta gäller vare sig det rapporterats av matchdomaren eller 
inte. Som tecken på åtgärden skall överdomaren hålla upp ett rött kort. För 
mindre allvarliga förseelser som inte motiverar diskvalificering kan 
överdomaren välja att rapportera detta till ITTF Integrity Unit. 

 
3.5.2.9 Om en spelare diskvalificeras från två matcher i en lag- eller individuell tävling 

skall han automatiskt diskvalificeras för resten av denna lag- eller individuella 
tävling. 

 
3.5.2.10 Överdomaren kan för återstoden av tävlingen diskvalificera den som två 

gånger avvisats från spelområdet under samma tävling. 
 
3.5.2.11 Om en spelare av någon anledning diskvalificeras från ett arrangemang eller 

en tävling, skall han automatiskt bli av med titel, medalj, prispengar och 
rankingpoäng i enlighet därmed. 

 
3.5.2.12 Fall av mycket allvarligt olämpligt uppträdande skall rapporteras till den 

felandes förbund. 
 
3.5.2.13 ITTF Integrity Unit kan vidta ytterligare åtgärder gällande allvarliga, 

upprepade eller kontinuerliga överträdelser enligt vad som står i paragraf 3.5.2 
och utdöma en eller flera sanktioner i enlighet med 
ITTF Integrity Regulations eller ITTF Tribunal Regulations. 

 
 Observera att överdomaren endast skall tillkallas vid grövre förseelser. Har matchdomaren 

tidigare varnat spelaren och bedömer överträdelsen som grov, bör överdomarens åtgärd i detta 
sammanhang bli diskvalificering. 

 
3.5.3 God presentation av vår sport 
3.5.3.1 Spelare, ledare och funktionärer skall i sitt agerande tänka på att presentera vår 

sport på ett bra sätt och garantera dess integritet genom att avstå från alla 
försök att påverka tävlingen på ett sätt som strider mot idrottens etik. 

 
3.5.3.1.1 Spelarna skall sträva efter att göra sitt yttersta för att vinna och inte utebli 

från spel förutom för sjukdom eller skada. 
 
3.5.3.1.2 Spelare, ledare och funktionärer skall inte i någon form delta eller stödja 

vadslagning eller spel om pengar relaterade till sina egna matcher eller 
tävlingar. 
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3.5.3.2 De spelare som avsiktligt bryter mot dessa principer skall bestraffas genom att 
bli av med hela summan eller delar av eventuella prispengar och/eller genom 
avstängning från ITTF arrangemang.  

  
3.5.3.3 I händelse av bevisad medbrottslighet mot någon rådgivare eller funktionär 

förväntas också det inblandade medlemsförbundet att bestraffa den personen. 
 
3.5.3.4 ITTF Integrity Unit kan vidta ytterligare åtgärder gällande allvarliga, 

upprepade eller kontinuerliga överträdelser enligt vad som står i paragraf 3.5.2 
och utdöma en eller flera sanktioner i enlighet med 
ITTF Integrity Regulations eller ITTF Tribunal Regulations. 
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SBTF:s TÄVLINGSREGLER 
 

FÖRORD 
 
Förändringar sedan föregående upplaga av SBTF:s Tävlingsregler är markerade med 
grå överstrykning för att lättare kunna identifieras. Denna upplaga av Tävlings-
reglerna gäller från och med den 1 juli 2022. 
 
 

Inledning 
 
§ 1. Tävlingsformer 
Svenska Bordtennisförbundets (SBTF) tävlingsverksamhet består av tävlingar 
sanktionerade eller arrangerade av SBTF eller dess distriktsförbund (SDF) samt 
seriespel.  
 
 
§ 2. Tävlingstyper 
SBTF:s tävlingsverksamhet indelas i: 
 
- Seriespel arrangerat av SBTF eller SDF, fortsättningsvis kallat för seriespel. 
- Tävlingar arrangerade eller sanktionerade av SBTF eller SDF, fortsättningsvis 
kallade för tävlingar. 
 
 
§ 3. Representationsrätt 
Rätt att delta i SBTF:s tävlingsverksamhet har spelare som är medlem i förening som 
är ansluten till SBTF.  
 
 

Gemensamma regler för SBTF:s  
tävlingsverksamhet 

 
§ 4. Bindande tävling 
Med bindande tävling avses tävling som sanktionerats av SBTF eller SDF samt 
tävlingar och seriematcher anordnade av SBTF eller SDF. 
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Spelare som haft speltillstånd utomlands eller deltagit i tävlingsspel i de 
Nordeuropeiska1 länderna enligt § 70 skall anses ha deltagit i bindande tävling för sin 
svenska moderförening. 
 
Spelare som haft speltillstånd för seriespel utomlands enligt § 71 skall anses ha 
deltagit i bindande tävling för sin svenska moderförening. 
 
 
§ 5. Spelår 
Med spelår avses perioden 1 juli t o m 30 juni påföljande kalenderår. 
 
 
§ 6. Spelregler 
Av SBTF eller SDF sanktionerad eller arrangerad tävlingsverksamhet skall spelas 
enligt SBTF:s spelregler och bestämmelser som finns i SBTF:s "Spelregler för 
bordtennis". 
 
SBTF, och i förekommande fall SDF, kan, efter ansökan från arrangör, medge 
undantag från dessa regler. 
 
 
§ 7. Licens 
För att få delta i SBTF:s tävlingsverksamhet skall spelaren inneha giltig tävlingslicens.  
 
Det finns två licenstyper, A-licens och D-licens.  
 
A-licensen ger rätt att delta i hela SBTF:s tävlingsverksamhet.  
 
D-licensen ger enbart rätt att delta i Distriktstävlingar inom det egna distriktet, samt 
i distriktets ungdoms- och pensionärsserier.  
 
Pararegistrering ger rätt att delta i Paraklasser för personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
En spelare med D-licens som aldrig tidigare innehaft en A-licens äger rätt att delta 
vid en tävling där kravet är A-licens. 
 
Ansvaret att licens finns åligger den förening spelaren representerar.  
 

 
1 I Nordeuropeiska Bordtennisunionen ingår följande nationsförbund: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, 
Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. 
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Licens skall anmälas och betalas av den förening spelaren representerar vid 
tidpunkten för licensanmälan. Betalning skall göras i efterhand mot från SBTF 
utsänd faktura.  
 
Spelaren skall vara medlem i den förening för vilken han har licens. Licens gäller för 
angiven tid. När denna tid utgått måste ny licens lösas för fortsatt spel. 
 
 
§ 8. Befrielse från licenskrav 
SBTF har rätt att, efter ansökan från arrangör, bevilja undantag från licens i viss täv-
lingsklass. Undantag kan beviljas för t ex korporationsklass eller skoltävling som ge-
nomförs vid av SBTF eller SDF sanktionerad eller arrangerad tävling.  
 
Vid Internationella och Nationella tävlingar, enligt § 13, är spelare som representerar 
utländska föreningar eller landsförbund befriade från kravet på licens. 
 
 
§ 9. Spelares skyldighet 
Spelaren skall använda föreningens officiella tävlingsdräkt vid all tävlingsverksamhet. 
Vid tävlingar där spelaren representerar annan än föreningen t.ex. SDF kan dess 
officiella tävlingsdräkt användas. 
 
 
§ 10. Påföljder vid spel utan licens 
När spelare har deltagit i tävlingsverksamhet utan giltig licens, skall spelarens 
förening inom tio dagar anmäla licens. Spelarens förening faktureras 
administrationsavgift fastställd av SBTF:s årsmöte. 
 
Spelaren kan inte på nytt delta i tävlingsverksamhet innan licens har anmälts. 
 
Ovanstående administrationsavgift tas inte ut om det gäller en D-licens eller A-licens 
barn. 
 
 
§ 11. Påföljder vid olämpligt uppträdande 
Spelare och funktionär skall vid alla tävlingstyper uppträda på ett sådant sätt som 
gynnar sportens anseende. 
 
Bestämmelser om åtgärder vid olämpligt uppträdande finns i SBTF:s ”Spelregler för 
bordtennis”. SBTF:s styrelse har med stöd av § 29 i SBTF:s stadgar överlåtit 
bestraffningsrätten enligt 14 kap. RF:s stadgar till SBTF:s disciplinkommitté. 
Anmälan till bestraffning samt grövre förseelser hanteras av SBTF:s 
disciplinkommitté enligt bestämmelserna i 14 kap. RF:s stadgar. 
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Om en spelare har fått tre varningar under en tvåmånadersperiod medför det att 
spelaren anmäls till SBTF:s disciplinkommitté för eventuell bestraffning. Varje 
varning därefter medför också en anmälan för bestraffning. Har en spelare vid en 
och samma lagmatch fått ytterligare bestraffning än en varning (gult kort) för 
olämpligt uppträdande, skall det vid beräkning av antal varningar anses som om 
spelaren i nämnda lagmatch fått endast en varning.   
 
SBTF:s disciplinkommitté skall föra register över antalet varningar och röda kort. 
Varning skall inte föras över från ett spelår till nästa spelår. 
 
 
§ 11 a. Påföljder vid doping, ekonomiska oegentligheter och 
otillåten vadhållning 
Doping inom bordtennis är förbjudet i enlighet med idrottens antidopingreglemente 
(IDR), som har till syfte att tillvarata idrottsutövarnas grundläggande rätt att delta i 
en dopingfri idrott och på så sätt främja god hälsa och rättvisa för idrottsutövare. 
Påföljder för brott mot dopingreglerna finns i IDR (bilaga till RF:s stadgar).  
 
Den som inom ramen för idrottslig verksamhet gjort sig skyldig till ekonomisk 
oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende kan bestraffas enligt reglerna i 
14 kap. RF:s stadgar. Sådana ärenden hanteras av SBTF:s disciplinkommitté enligt 
bestämmelserna i 14 kap. RF:s stadgar.  
 
Det är förbjudet att uppsåtligen eller av oaktsamhet medverka i vadhållning samt 
manipulation av idrottslig verksamhet i enlighet vad som föreskrivs i Idrottens 
reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet 
(bilaga till RF:s stadgar). I reglementet finns påföljder för brott mot Idrottens 
reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet. 
Ärenden rörande otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet 
prövas av SBTF:s disciplinkommitté. 
 
 

Tävlingar arrangerade eller 
sanktionerade av SBTF eller 

SDF 
 
§ 12. Tävlingstillstånd 
Tävling får inte anordnas utan tillstånd (sanktion). 
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§ 13. Sanktionstyper / Representation vid tävlingar 
- Internationella tävlingar är öppna för svenska och utländska spelare tillhörande 
föreningar anslutna till Internationella Bordtennisförbundet (ITTF) eller 
representerande förbund anslutna till ITTF. 
 
- Nationella tävlingar är öppna för svenska och nordeuropeiska spelare tillhörande 
föreningar anslutna till ITTF eller representerande förbund anslutna till 
Nordeuropeiska Bordtennisunionen. 
 
- Landsdelstävlingar är öppna för svenska spelare tillhörande föreningar anslutna till 
SBTF inom en landsdel. 
 
- Distriktstävlingar är öppna för svenska spelare tillhörande föreningar anslutna till 
SBTF inom ett distrikt. 
 
Beträffande utländska spelares rätt att representera svensk förening vid tävling 
hänvisas till § 68 och 69. 
 
 
§ 14. Ansökan om tävlingstillstånd 
Ansökan om tävlingstillstånd sänds till vederbörande SDF senast två månader innan 
tävlingstillfället. Ansökan som gjorts före 1 maj spelåret innan tävlingen skall 
arrangeras, införs i SBTF:s officiella förteckning över sanktionerade tävlingar. 
 
SDF skall, med eget yttrande, omgående vidaresända ansökan avseende internatio-
nell-, nationell och landsdelstävling till SBTF.  
 
 
§ 15. Rådgivning och time-out 
Rådgivning och time-out är tillåten vid alla mästerskapstävlingar såsom SM, DM och 
Regionmästerskap samt alla andra klasser som arrangeras som Elit- och A-standard 
samt vid allt nationellt seriespel.  
 
Arrangör av klass med B-, C- eller D-standard har rätt att själv välja om rådgivning 
och time-out skall vara tillåten eller inte. I de fall rådgivning och time-out inte är 
tillåten skall detta framgå av tävlingsinbjudan och lottning/spelprogram. 
 
 
§ 16. Tävlingsstandard 
Tävling/klass sanktioneras som tävlingsstandard Elit, A, B, C, eller D beroende av 
tävlingens/klassens kvalitetsnivå.  
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Tävlingsstandard D kan endast arrangeras i distriktstävling. 
 
Tävlingsstandard A, B eller C kan arrangeras som internationell, nationell eller 
landsdelstävling/klass.  
 
Tävlingsstandard Elit ska arrangeras som internationell tävling/klass. 
 
Förutsättningar för respektive tävlingskategori fastställs av SBTF i ”Bestämmelser 
för tävlingstillstånd”. 
 
 
§ 17. Anmälan 
Anmälan till tävling bör göras av respektive förening. Endast spelare som är spelklar 
för föreningen och innehar giltig licens kan anmälas till tävling.  
 
Återtagande av anmälan för hela föreningen eller viss spelare skall göras av 
föreningen. 
 
Efteranmälan kan ske längst fram till att seedning för respektive klass har fastställts. 
Undantag kan göras för spelare som har den spelstyrkan att seedning inte är aktuell. 
Dessa spelare kan efteranmälas fram till att lottning är genomförd. 
 
 
§ 18. Anmälningsavgift 
Anmälningsavgift skall betalas inom tid och på så sätt som arrangören fastställt. 
Anmälningsavgiften faktureras alltid till spelarens förening oavsett vem som gjort 
anmälan.  
 
Om spelare som anmälts och betalt anmälningsavgift till tävling senare blir uttagen 
till landslagsuppdrag, och av den anledningen är förhindrad att delta i tävlingen, skall 
anmälningsavgiften ersättas av SBTF. 
 
I övriga fall där anmälan återtas efter anmälningstidens utgång, eller att spelaren 
uteblir från tävlingen, har arrangören rätt att ta ut full anmälningsavgift.  
 
 
§ 19. Avgift 
Av anmälningsavgiften till sanktionerad internationell, nationell och landsdels tävling 
inklusive DM skall viss procentandel tillfalla SBTF och respektive SDF. För 
Distriktstävling, ej DM, tillfaller hela avgiften SDF och det är SDF som bestämmer 
procenttalet. 
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Procentandelens storlek, och fördelning mellan SBTF och SDF, fastställs av SBTF:s 
årsmöte. Den avgift som skall fördelas mellan SDF och SBTF per anmälan skall 
beräknas på anmälningsavgiften dock skall den som lägst baseras på den maxavgift 
som förbundsmötet årligen fastställer för pojk- och flicksingel vid DM, dvs. en 
minimiavgift för cupklass och en annan minimiavgift för poolklass.  
 
Om avgiften till tävlingen är ett paketpris, där även annat än avgift för tävlingsspel 
ingår, skall den procentandel som tillfaller SBTF respektive SDF fastställas enligt 
följande: 
 
Procentavgift till SBTF respektive SDF skall enbart beräknas på den del av avgiften 
som kan anses utgöra avgift för tävlingsspel.  
 
SBTF skall i samband med beviljande av sanktion för sådan tävling fastställa den 
anmälningsavgift som procentandelen skall beräknas på. 
 
Denna anmälningsavgift kan som lägst fastställas till den maxavgift som 
förbundsmötet årligen fastställer för pojk- och flicksingel vid DM. 
 
 
§ 20. Åldersbestämmelser 
Vid tävling där ungdoms- och/eller veteranklasser finns gäller följande åldersgränser: 
 
Spelare tillhör ungdomsklassen till och med det kalenderår spelaren fyller: 
 
20 år: Herrar U 20 och Damer U 20 
19 år: Herrar U 19 och Damer U 19 
18 år: HJ 18 och DJ 18 
17 år: HJ 17 och DJ 17 
16 år: P 16 och F 16 
15 år: P 15 och F 15 
14 år: P 14 och F 14 
13 år: P 13 och F 13 
12 år: P 12 och F 12  
11 år: P 11 och F 11 
 
dock har spelaren rätt att delta i ungdomsklassen närmast påföljande år till och med 
den 30 juni. 
 
Spelare tillhör veteranklassen från och med det kalenderår spelaren fyller: 
 
40 år: H och D 40 
45 år: H och D 45 
50 år: H och D 50 
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55 år: H och D 55 
60 år: H och D 60 
65 år: H och D 65 
70 år: H och H 70 
75 år: H och D 75 
80 år: H och D 80 
85 år: H och D 85 
90 år: H och D 90 
 
Dock har spelaren rätt att delta i veteranklassen från och med den 1 juli närmast 
föregående kalenderår. 
 
Arrangör har rätt att utan särskilt tillstånd tillämpa andra åldersgränser om detta 
anges i inbjudan till tävling. 
 
 
§ 21. Lottning 
Lottning skall genomföras enligt SBTF:s ”Manual för lottning”. 
 
Utsedd lottningskontrollant, som kan vara samma person som är utsedd som 
överdomare, skall finnas närvarande vid alla lottningar inför eller under tävling. 
Lottningskontrollant ska se till att lottning och seedning utförs enligt gällande 
bestämmelser som fastställts av SBTF i "Manual för lottning”. 
 
Relevant information i form av tidsprogram och deltagarlistor etc. skall finnas 
tillgängligt på arrangörens hemsida alternativt sändas ut per post till berörda 
föreningar senast 10 dagar innan tävlingen.  
 
 
§ 21 a. Seedning 
Aktuell dataranking skall ligga till grund för seedningen.  
 
Seedning fastställs enligt respektive SDF:s bestämmande. 
 
Seedning i svenskt mästerskap, se § 15 a i ”SBTF:s regler för mästerskapstävlingar”. 
 
 
§ 21 b. Seedning av cuptävling  
Antal spelare/par/lag Antal seedade 
2-15  2 
16-31  4 
32-63  8 
64-127  16 
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128-  32 om arrangören så finner lämpligt. 
 
Avvikelse från detta får ske om så anges i inbjudan till tävlingen. 
 
 
§ 21 c. Seedning av pooltävling  
Antal pooler Antal seedade 
2-3  2 
4-7  4 
8-15  8 
16-  16 
 
Undantag gäller vid tävlingsstandard Elit och individuella SM där en spelare per pool 
kan seedas. 
 
Avvikelse från detta får ske om så anges i inbjudan till tävlingen. 
 
 
§ 22. Dubbel 
Om deltagare i dubbelklass vid tävling saknar partner, skall denne, om ny partner 
önskas, anmäla detta till tävlingsledningen senast 30 minuter innan klassen enligt 
tävlingsprogrammet skall starta. 
 
Spelare får anmäla önskemål om att få spela ihop med viss namngiven spelare, som 
också saknar partner. I övrigt lottas paren ihop. 
 
Om det efter lottningen skulle återstå en udda spelare, får oanmäld spelare gå in i par 
med denne. 
 
Nya par placeras omväxlande på den lägst respektive högst numrerade spelarens 
plats. Om en eller båda spelarna i det nya paret tidigare varit seedad, placeras det nya 
paret på den plats där den högst seedade spelaren tidigare varit placerad. 
 
Tävlingsledarens beslut kan inte överklagas. 
 
 
§ 23. Poolspel 
Arrangeras tävling i form av poolspel gäller följande: 
 
Pool skall så långt som möjligt innehålla minst fyra spelare.  
 
Vid tävlingsstandard Elit och individuella SM kan pool bestå av tre spelare. 
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Antalet seedade spelare får inte överstiga antalet pooler. Antalet seedade spelare får 
endast vara, 0, 2, 4, 8 eller 16 beroende på antalet pooler, se även § 21 c.  
 
Undantag gäller vid tävlingsstandard Elit och individuella SM där en spelare per pool 
kan seedas. 
 
Minst de två bäst placerade spelarna från varje pool skall gå vidare till slutspel.  
 
Vid tävlingsstandard Elit samt individuella SM räcker det att minst en spelare från 
varje pool går vidare till slutspel. 
 
Spelare från samma förening skall så långt som möjligt placeras i skilda pooler. 
 
 
§ 23 a. Uträkning av resultat vid poolspel 
Vid uträkning av placering i poolgrupp gäller följande: 
  
1. I poolspelet ger vunnen match 2 poäng, förlorad match 1 poäng och ospelad 
match, walk over eller avbruten match 0 poäng. Spelare med högst poäng kommer 
etta, den med näst högst poäng tvåa osv. 
 
2. Om två eller fler spelare hamnar på samma poäng, avgörs den inbördes placeringen 
genom att räkna samman poängen enbart mellan inblandade spelare.  
 
3. Om den inbördes poängen mellan berörda spelare fortfarande är lika beräknas den 
inbördes setkvoten. 
 
4. Om den inbördes setkvoten mellan berörda spelare fortfarande är lika beräknas 
den inbördes bollkvoten. 
 
5. Så snart en placering eller fler kan bestämmas enligt punkt 2-4 enligt ovan, tas den 
eller de spelarna bort och övriga kvarstående spelares placering börjar beräknas på 
nytt från punkt 2. 
 
6. Om det med ovanstående beräkning inte går att skilja två eller flera spelare åt, 
avgörs deras inbördes placering med hjälp av lott. 
 
Om en spelare lämnar walk over i någon match eller avbryter pågående match 
kvarstår spelaren i poolen. 
 
Om en spelare lämnar walk over eller avbryter en match, betraktas matchen som 
förlorad med 0-3 i set och 0-33 i bollar (om femsetsmatcher tillämpas). 
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§ 23 b. Slutspelslottning i poolspel 
Vid lottning av slutspel gäller följande: 
 
Ettan och tvåan från samma pool skall i slutspelet utlottas på var sin halva. 
Spelare som vunnit pool där seedad spelare ingått, utplaceras/utlottas med den 
seedade spelarens seedning (se även ”Manual för lottning”). Övriga spelare som 
kvalificerat sig för slutspelet utlottas på lediga platser (se även ”Manual för lottning”). 
 
Poolsegrare skall fördelas jämnt mellan halvor, kvartar och åttondelar etc. 
 
Poolsegrare skall i första slutspelsomgången, om möjligt, inte lottas mot annan 
poolsegrare. 
 
Föreningsprincipen behöver inte tillämpas, det vill säga att spelare från samma 
förening kan mötas redan i första slutspelsmatchen. 
 
 
§ 24. Tävlingsledning mm. 
För tävlings genomförande ansvarar av arrangören utsedd tävlingsledare. 
Tävlingsledaren skall ha genomgått SBTF:s tävlingsledarutbildning för att 
tävlingssanktion skall beviljas. 
 
Överdomare, som utses av SBTF eller SDF, skall vara närvarande under hela 
tävlingen och övervaka att tävlingen genomförs enligt fastställda regler och 
bestämmelser. 
 
Överdomaren skall efter tävlingens slutförande insända Överdomarrapport till 
SBTF. 
 
 
§ 25. Protest 
Protest kan göras beträffande material, spellokal, seedning och/eller lottning samt 
giltighet av match av spelare eller dennes ledare. 
 
Protest mot material eller spellokal skall göras till överdomaren innan match 
färdigspelats. Överdomaren avgör protesten och beslutar om nödvändig åtgärd. 
 
Protest gällande seedning och/eller lottning skall ges in senast tre dagar före 
tävlingsdagen. Protest gällande poolindelning, slutspelslottning vid poolspel samt 
lottning som görs speldagen skall ges in snarast efter att poolindelningen/lottningen 
offentliggjorts och innan första match påbörjats med anledning av den lottning som 
protesten avser. 
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Protest enligt tredje stycket ovan skall lämnas till tävlingsledaren. Lottnings-
kontrollant eller överdomare, efter samråd med tävlingsledaren, beslutar om 
nödvändig ändring av seedning och/eller lottningen. 
 
Ändring av lottning skall alltid ske så enkelt som möjligt, bortglömd spelare 
inplaceras i första hand på känd wo-plats, i andra hand på vakantplats eller genom 
ytterligare en match i kvalomgång. Total omlottning skall ske endast i undantagsfall. 
Protest som medfört ändring skall så snart så är möjligt meddelas berörda spelare 
genom anslag samt via högtalare. 
 
Protest mot giltighet av match skall göras till överdomaren. Överdomaren avgör 
protesten och beslutar om nödvändig åtgärd. 
 
Lottningskontrollantens/överdomarens beslut enligt denna paragraf kan inte 
överklagas. 
 
 
§ 26. Redovisning 
Tävlingsarrangör skall samma dag som tävlingen avslutas enligt anvisningar från 
SBTF till SBTF insända resultatredovisning till datarankingen samt underlag för en 
ekonomisk redovisning.  
 
SBTF fakturerar avgift enligt § 19 till tävlingsarrangören. SDF bestämmer själva om 
avgift enligt § 19 skall betalas direkt av arrangören eller om avgiften ska faktureras 
tävlingsarrangören. 
 
Resultatlista skall, om inte annat framgår i inbjudan till tävlingen, finnas tillgänglig på 
arrangörens hemsida alternativt sändas ut per post till berörda föreningar. 
 
 
§ 27. Straffavgift 
Arrangör som ställt in sanktionerad tävling eller inte uppfyllt kraven i sanktionen eller 
redovisat tävlingen för sent enligt § 26 kan av SBTF åläggas att betala straffavgift om 
högst 5.000 kronor. 
 
SBTF får ålägga arrangör att till deltagande föreningar återbetala del av betald 
anmälningsavgift om tävlingens standard inte motsvarar erhållen sanktion. 
 
 
§ 28. Klassindelning 
Manliga tävlingsspelare indelas efter spelstyrka i åtta klasser enligt följande rankingtal: 
 
Elitklass minst 2250 p 
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klass 1 2000-2249 p 
klass 2 1750-1999 p 
klass 3 1500-1749 p 
klass 4 1250-1499 p 
klass 5 1000-1249 p 
klass 6 750-999 p 
klass 7 högst 749 p 
 
Kvinnliga tävlingsspelare indelas efter spelstyrka i sex klasser enligt följande 
rankingtal: 
 
Elitklass minst 1750 p 
klass 1 1500-1749 p 
klass 2 1250-1499 p 
klass 3 1000-1249 p 
klass 4 750-999 p 
klass 5 högst 749 p 
 
En tävlingsklass är öppen för alla spelare med samma, eller lägre, klasstillhörighet. 
Arrangör har rätt att införa egna begränsningar, t ex klass öppen enbart för elit och 
klass 1 spelare. 
 
 
§ 29. Startbegränsning 
Manliga spelare får maximalt delta i tre tävlingsklasser (inkl dubbel) per tävlingsdag. 
 
Kvinnliga spelare får delta i obegränsat antal tävlingsklasser per tävlingsdag, dock 
högst en herrseniorklass eller pojk- alternativt herrjuniorklass. 
 
Arrangör har rätt att ytterligare begränsa antalet starter per tävlande. 
 
 

Dataranking 
 
§ 30. Inledning 
Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) administrerar en dataranking som omfattar 
samtliga licensierade spelare. 
 
I datarankingen ingår korrekt inrapporterade individuella matcher från SBTF:s 
tävlingsverksamhet som omfattar tävlingar sanktionerade eller arrangerade av SBTF 
eller dess distriktsförbund (SDF) samt seriespel.  
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Datarankingen omfattas inte av dubbelmatcher och individuella matcher som kan 
sluta oavgjort. 
 
 
§ 31. Definitioner 
Rankingperiod. 
En rankingperiod omfattar tiden första måndagen i månaden till och med dagen före 
den första måndagen i månaden därefter. 
 
Rankinggrundande resultat. 
Rankinggrundande resultat under en rankingperiod omfattar matcher från 
innevarande och närmast föregående rankingperiod som inrapporterats under 
innevarande rankingperiod. 
 
Rankingtal. 
Varje spelare har ett rankingtal som en gång per månad kan förändras utifrån 
rankinggrundande resultat. 
 
Aktiv spelare. 
Aktiv spelare är den spelare som innehar minst ett rankinggrundade resultat under 
de 12 senaste rankingperioderna. Aktiv spelare visas på rankingen. 
 
Inaktiv spelare. 
Inaktiv spelare blir den som under 12 sammanhängande rankingperioder inte gjort 
något rankinggrundande resultat. En spelare kan räknas som inaktiv i högst fem år, 
därefter avregistreras spelaren från datarankingen. 
 
Ny spelare. 
Ny spelare är den som första gången får ett rankinggrundande resultat registrerat 
samt spelare med rankinggrundande resultat som tidigare på grund av minst fem års 
inaktivitet blivit avregistrerad från datarankingen. 
 
 
§ 32. Rankingberäkning 
Grundprincipen är att vinnaren i en match erhåller pluspoäng och förloraren i 
samma match erhåller lika många minuspoäng. 
 
Rankingberäkningen görs en gång per månad och omfattar samtliga 
rankinggrundande resultat under en rankingperiod. För varje match jämförs 
spelarnas rankingtal. Skillnaden i rankingtalen och vinnaren av matchen avgör hur 
rankingen påverkas enligt rankingtabellen. 
 
Vid beräkning av rankinggrundande resultat används följande rankingtabell: 
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 Poängskillnad Vinst för den med Vinst för den med   
 mellan spelarna högre rankingtal lägre rankingtal   
 0 – 25 10 10   
 26 – 50 9 11   
 51 – 75 8 12   
 76 – 100 7 13   
 101 – 125 6 15   
 126 – 150 6 16   
 151 – 200 5 17   
 201 – 250 4 18   
 251 – 300 3 19   
 301 – 400 2 20   
 401 – 500 2 30   
 501 –  2 40   

 
Vinnaren erhåller pluspoäng och förloraren lika många minuspoäng enligt tabellen. 
 
För varje spelad match tilldelas båda spelarna en bonuspoäng vardera. Vid wo-
match utdelas ingen bonuspoäng. 
 
Inga extrapoäng utgår vid placering i turneringar.  
 
Matcher vid individuella mästerskapstävlingar, SM, RM och DM, där får vinnaren 
sin poäng multiplicerad med 1,5 där den nya poängen vid decimaltal avrundas nedåt 
till närmsta heltal. 
 
Matcher vid Top-12 tävlingar, där får förloraren sin poäng multiplicerad med 0,5 
där den nya poängen vid decimaltal avrundas nedåt till närmsta heltal. 
 
Vid övriga tävlingar och vid seriespel görs ingen viktning av poäng. 
 
Wo-match eller avbruten match där båda spelarna finns namngivna och en segrare 
finns registrerad ingår i rankingen. 
 
Om en spelare, oavsett orsak, ej kommer till spel räknas det som en wo-match. En 
wo-match beräknas enligt rankingtabellen men maximeras till 10 vunna eller 
förlorade rankingpoäng. 
 
Match som påbörjats, det vill säga första serven har slagits, och sedan avbryts ger 
poäng enligt rankingtabellen. 
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Matcher, där spelare i efterhand befinns vara ej spelklar, skall tas bort och inte 
inräknas i rankingen. 
 
I match mot utländsk spelare som inte har licens i Sverige räknas det som att den 
”svenska” spelaren vinner eller förlorar 5 rankingpoäng. 
 
Spelare som har högst 500 p i rankingtal och under en rankingperiod totalt sett 
skulle erhålla minuspoäng får behålla sitt rankingtal även nästa rankingperiod. 
 
Vid en rankingberäkning är förändringen av rankingtalet begränsat till 250 
rankingpoäng. 
 
Spelare som är bland de 200 bästa på världsrankingen placeras i turordning enligt 
världsrankingen högst upp på rankinglistan oavsett vilket rankingtal spelarna har. 
 
Presenterad ranking som saknar resultat och/eller innehåller felaktiga resultat 
ändras inte. Ändringar och kompletteringar av resultat förs på nästkommande 
rankingperiod. 
 
 
§ 33. Inaktiv spelare 
När en spelare blir inaktiv tappar spelaren 100 rankingpoäng och ytterligare 100 
rankingpoäng för varje år spelaren fortsätter att vara inaktiv. Efter 5 år som inaktiv 
spelare tas spelaren bort från den inaktiva listan och betraktas som ny spelare om 
spelandet återupptas efter det. En inaktiv spelare som återupptar spelandet innan 5 
år går in som aktiv spelare med det rankingtal spelaren har på den inaktiva listan. 
 
Dock gäller att en inaktiv spelare som är upp till och med 15 årsklass inte tappar 
rankingpoäng vid inaktivitet och en inaktiv spelare som är minst 16 årsklass inte 
kan få ett rankingtal som är lägre än 600 p. 
 
 
§ 34. Ny spelare 
För ny spelare beräknas startrankingen som ett medelvärde av rankingtalen för 
motståndarna i de två bästa vinsterna och de två sämsta förlusterna under 
rankingperioden. Uppnås inte två vinster och två förluster under en rankingperiod 
beräknas en preliminär startranking som medelvärdet av rankingtalen för 
motståndarna i max de två bästa vinsterna och max de två sämsta förlusterna. Vid 
enbart förluster begränsas den preliminära startrankingen till maximalt det poängtal 
som nedanstående tabell anger. En ny startranking fastställs under den 
rankingperiod när minst två vinster och två förluster finns registrerade. Vid match 
mellan två nya spelare som saknar startranking, antas för beräkning av preliminär 
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eller fastställd startranking, att motståndarens rankingtal är enligt nedanstående 
tabell. 
 
Herrar, 
16-årsklass och äldre  1000 p 
Pojkar 15   900 p  
Pojkar 14  800 p  
Pojkar 13  700 p  
Pojkar 12  600 p  
Pojkar 11  500 p  
Pojkar 10  400 p  
Pojkar 9 och yngre  300 p 
Damer, 
16-årsklass och äldre  800 p 
Flickor 14-15  700 p  
Flickor 12-13  600 p  
Flickor 11  500 p  
Flickor 10  400 p  
Flickor 9 och yngre  300 p 
 
 

Särskilda regler för seriespel 
arrangerat av SBTF eller SDF 

 
§ 35. Arrangör av seriespel 
SBTF anordnar seriespel för herrar bestående av seriegrupperna Pingisligan, 
Superettan, division 1, division 2 samt division 3 och för damer Pingisligan, 
Superettan, division 1 samt division 2. Dessa serier benämns de nationella serierna. 
 
Lägre divisioner anordnas efter behov av respektive SDF som även fastställer regler 
för dessa serier. 
 
Slutspelen i Pingisligan herrar och Pingisligan damer gäller som Lag-SM. Segrande 
lag i slutspelet är Svensk Mästare. 
 
 
§ 36. Representation 
För att svensk spelare skall få representera förening i seriematch skall spelaren vara 
spelklar för föreningen och inneha giltig licens. 
 

68



Licensierad spelare äger rätt att registrera sig för seriespel för annan förening än den 
som spelaren har licens för under förutsättning att spelaren under innevarande spelår 
inte har spelat seriespel för den förening spelaren har licens för.  
 
Med seriespel jämställs alla former av lagtävlingar för klubblag.  
 
En seriespelsregistrering görs genom övergång i enlighet med §§ 43-67. Övergångs- 
och registreringsavgift faktureras i samband med detta seriespelsföreningen.  
 
Registrering för seriespel i annan förening gäller under spelåret tills det att en ny 
övergång och registrering görs eller längst till den 30 juni då registreringen upphör 
att gälla. Spelare som registrerar sig för seriespel i annan förening äger under 
registreringstiden inte rätt att, med undantag för § 60 b, spela seriespel för den 
förening som spelaren har licens för.  
 
Damspelare äger rätt att göra en seriespelsregistrering för seriespel i herrserie och en 
annan seriespelsregistrering för spel i damserie. 
 
Seriespelsregistrerad skall i alla former av lagtävlingar för klubblag representera 
seriespelsföreningen. Undantaget är lagtävling vid Para-SM och USM Mixed Lag där 
representation sker för förening där spelaren är licensierad.  
 
Spelare som inte är svensk medborgare skall utöver vad som stadgas i första stycket, 
även inneha giltigt speltillstånd enligt § 69 om spelaren skall delta i någon av 
serienivåerna för herrar Pingisligan, Superettan, division 1, division 2 samt division 3 
och för damer Pingisligan, Superettan, division 1 samt division 2. 
 
Ett lag i en lagmatch i Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan herrar, 
Superettan damer och division 1 herrar får inte innehålla mer än en icke schweizisk 
medborgare, EU/EES-medborgare eller med sådan jämställd person. I lägre 
divisioner kan fler än en icke schweizisk medborgare, EU/EES-medborgare eller 
med sådan jämställd person delta. 
 
I EU/EES ingår länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, 
Tyskland, Ungern och Österrike, samt Island, Norge och Liechtenstein. 
 
Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch kan endast använda 
spelare som är spelklar för den kvalspelande föreningen eller slutspelsföreningen 
senast den 15 februari. Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch 
kan endast använda spelare som deltagit i minst fem seriematcher i grundserie för 
föreningen eller dess farmarförening. Har spelaren under spelåret spelat i en högre 
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division får spelaren användas endast under förutsättning att spelaren deltagit i minst 
två seriematcher i grundserien för det kvalspelande laget.  
 
I herrlag, dock ej i Pingisligan herrar, får även damspelare ingå. 
 
 
§ 37. Protest vid seriespel 
Protest gällande regeltolkningsfrågor, tävlingsförhållanden, material, giltighet av 
seriematch samt spelares representationsrätt får endast lämnas av respektive lags 
lagledare. 
 
Beslut i regeltolkningsfrågor avgörs av tjänstgörande domare, eller i förekommande 
fall utsedd överdomare. Sådant beslut kan inte överklagas. 
 
Angående tävlingsförhållanden eller material skall lag som avser lämna protest 
underrätta motståndarlag och domare för att om möjligt tillsammans åtgärda aktuellt 
förhållande innan skriftlig protest lämnas. 
 
Protest mot tävlingsförhållanden, material, giltighet av seriematch samt 
representationsrätt skall skriftligt sändas till SBTF inom en vecka räknat från 
matchdagen. Protest mot spelares rangordning i lagmatch i Superettan herrar skall 
göras innan lagmatchen startat till domare som noterar protesten på matchprotokoll. 
Protest mot vilka som får spela i dubbelmatchen i Pingisligan damer noteras på 
matchprotokollet. I protestskrivelsen skall noggrant anges anledningen till protesten. 
Sådan protest avgörs av SBTF. 
 
 
§ 38. Ej spelklar spelare 
Förening som i seriematch använt spelare som inte uppfyller kraven i § 36, och som 
efter matchens färdigspelande uppmärksammats vid kontroll verkställd av SBTF, 
eller efter protest från annan förening, bestraffas enligt nedan: 
 
Den/de matcher som den icke spelklara/ej licensierade spelaren deltagit i skall anses 
förlorad i Pingisligan herrar med 0-4 i matcher, 0-12 i set och 0-132 i bollar. I 
Pingisligan damer med 0-5 i matcher, 0-15 i set och 0-165 i bollar. I Superettan herrar, 
Superettan damer, division 1 damer och division 2 damer med 0-6 i matcher, 0-18 i 
set samt 0-198 i bollar. I division 1-3 herrar anses matchen förlorad med 0-8 i 
matcher, 0-24 i set samt 0-264 i bollar. Motståndarlaget anses ha vunnit med 
motsvarande resultat.  

Ändring av matchresultat ovan på grund av att ej spelklar spelare uppmärksammats 
vid kontroll av SBTF skall göras inom 30 dagar från matchtillfället. 
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§ 39. Walk over 
Ett lag som lämnar walk over (wo) förlorar matchen med samma resultat som gäller 
när ett lag använt ”ej spelklar spelare”, enligt § 38.  
 
Lag som lämnar tre wo utesluts ur serien och nedflyttas till distriktsserie. Vid ett 
sådant förfarande räknas lagets samtliga spelade matcher bort ur serietabellen.  
Vid lämnad wo kommer laget att få betala en avgift för varje lämnad wo. Wo- 
avgiftens storlek fastställs av SBTF:s förbundsmöte. Om wo lämnas i seriens sista 
omgång uppgår wo-avgiften till 3 gånger normal wo-avgift. 
 
Förening som drabbats ekonomiskt på grund av att motståndarlaget lämnat wo kan 
få ersättning för sina kostnader efter yrkande som sänds till SBTF. Föreningen skall 
då kunna styrka sina kostnader. Sådan ersättning faktureras wo lämnande lags 
förening.  
 
Lag anses inte ha lämnat wo om deras uteblivande från match beror på sådana 
omständigheter över vilka laget inte kunnat råda. Prövning om sådana skäl föreligger 
görs av SBTF. Om match inte kommer till stånd senare under samma dag, fastställer 
SBTF ny speldag. 
 
 
§ 40. Övrigt 
SBTF har rätt att utfärda närmare bestämmelser angående de nationella serierna. 
 
 

Representationsbestämmelser 
 
§ 41. Begränsning av tävlingsrätt 
Spelare från ITTF-anslutet landsförbund får inte tävla i land som inte har något 
ITTF-anslutet förbund utan särskilt tillstånd av ITTF. Sådant tillstånd söks genom 
SBTF. 
 
 
§ 42. Farmarförening 
Förening (nedan kallad huvudförening) ansluten till SBTF kan hos SBTF registrera 
farmarförening. För att förening skall betecknas som farmarförening gäller följande: 
 
Farmarföreningen skall vara ansluten till SBTF. 
 
Farmarföreningen skall tillhöra samma SDF som huvudföreningen. 
 

71



Registrering sker genom insändande till SBTF av protokollsutdrag från respektive 
förenings huvudstyrelse utvisande farmarföreningsförhållandet senast 31 maj för att 
träda i kraft påföljande spelår. 
 
Farmarföreningsförhållandet upphör om begäran om upphörande inkommer till 
SBTF från båda föreningarna i form av protokollsutdrag. 
 
Huvudförening kan ha en eller flera farmarföreningar. 
 
 
§ 43. Övergång till ny förening 
Spelare som deltagit i bindande tävling enligt § 4 för förening, nedan kallad moder-
förening, och som önskar byta till annan förening, nedan kallad ny förening, skall 
anmäla detta till den nya föreningen på blankett "Övergångsanmälan”. Den nya 
föreningen anmäler övergången via övergångsmodulen i SBTF:s tävlings-
administrativa system (TAS). Betalning av fastställd registreringsavgift för övergång 
görs av ny förening i efterhand mot faktura utsänd av SBTF. 
 
 
§ 43 a. Begränsning av antalet övergångar 
Spelare är begränsad till maximalt två övergångar per spelår. Denna begränsning 
gäller inte överflyttningar enligt § 60 b Joker. 
 
 
§ 44. Övergång för ungdomsspelare till och med 15 år 
Spelare som tillhör ungdomsklass 15 år eller yngre, oavsett klasstillhörighet, kan byta 
förening när som helst under säsongen.  
 
Spelaren blir spelklar för den nya föreningen på den 14:e dagen räknat från 
registreringsdagen. 
 
 
§ 45. Övergång för ungdomsspelare tillhörande 17 års klass  
Spelare som tillhör ungdomsklass 17 år och som tillhör spelstyrkeklass 2 till 7 (det 
datum övergångsanmälan inkommer till SBTF) kan byta förening när som helst 
under säsongen, undantag se § 48. 
 
Spelaren blir spelklar för den nya föreningen på den 14:e dagen räknat från 
registreringsdagen. 
 
Övergång för spelare tillhörande ungdomsklass 17 år och som tillhör spelstyrkeklass 
1 eller Elit hanteras enligt § 48. 
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§ 46. Återkallelse av övergångsanmälan  
Ungdomsspelare tillhörande ungdomsklass 17 år eller yngre, har rätt att återkalla sin 
övergångsanmälan.  
 
Återkallelse, som sker genom brev underskrivet av spelaren och målsman, skall vara 
SBTF tillhanda innan spelaren är spelklar för den nya föreningen.  
 
 
§ 47. Övergång för seniorspelare tillhörande klass 2 till 7 
Spelare som tillhör spelstyrkeklass 2 till 7 (det datum övergångsanmälan inkommer 
till SBTF) kan byta förening under hela säsongen, undantag se § 48.  
 
Om moderförening och den nya föreningen är överens om övergången, blir spelaren 
spelklar för den nya föreningen på den 14:e dagen räknat från registreringsdagen. 
 
Om moderförening och den nya föreningen inte är överens om övergången, blir 
spelaren spelklar för den nya föreningen på den 60:e dagen efter registreringsdagen. 
 
 
§ 48. Övergång för spelare tillhörande spelstyrkeklass Elit eller 1 
Spelare som tillhör spelstyrkeklass Elit eller 1 (det datum övergångsanmälan 
inkommer till SBTF) kan byta förening vid två tillfällen under säsongen, undantag se 
§ 44. 
 
Med spelstyrkeklass Elit eller 1 jämställs spelare som under spelåret spelat i 
Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan herrar, Superettan damer eller 
division 1 herrar.  
 
Övergång för spelare tillhörande spelstyrkeklass Elit eller 1 kan enbart registreras i 
TAS under följande tidsperioder: 
 
Övergångsfönster 1: 1 maj till och med 15 augusti. 
 
Övergångsfönster 2: 1 december till och med 15 december. 
 
Övergångsanmälan som registreras i TAS under annan tidsperiod ogiltigförklaras och 
återsänds utan att behandlas om inte § 51 är tillämplig. 
 
 
§ 49. Övergångsfönster 1 
Övergångsanmälan som registreras i TAS när övergångsfönster 1 är öppet innebär 
att spelaren är spelklar för den nya föreningen på den 60:e dagen efter 
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registreringsdagen, dock senast den 1 september oavsett om moderföreningen och 
den nya föreningen är överens eller inte. 
 
 
§ 50. Övergångsfönster 2 
Övergångsanmälan som registreras i TAS när övergångsfönster 2 är öppet innebär 
att spelaren är spelklar för den nya föreningen från och med 1 januari under 
förutsättning att moderföreningen och den nya föreningen är överens om 
övergången.  
 
Är föreningarna inte överens om övergången ogiltigförklaras övergångsanmälan. 
 
 
§ 51. Dispens för registrering av övergång vid annan tidpunkt   
Dispens om annan övergångstid än när övergångsfönstren är öppna kan lämnas av 
SBTF om orsaken till övergången är byte av bostadsort på grund av arbete, studier 
eller annan liknande orsak som omöjliggör fortsatt spel i moderföreningen.  
 
En förutsättning för sådan dispens är att föreningarna är överens.  
 
Spelaren blir i sådant fall spelklar för den nya föreningen på 14:e dagen efter 
registreringsdagen. 
 
 
§ 52. Övergångsanmälan 
Spelare som önskar byta förening skall anmäla detta till den nya föreningen på 
blankett ”Övergångsanmälan”. Den nya föreningen registrerar övergångsanmälan i 
TAS. Den nya föreningen ansvarar för att blanketten är fullständigt ifylld, och att 
blanketten är underskriven av spelaren. I de fall spelaren tillhör ungdomsklass 17 år 
eller yngre skall blanketten även vara underskriven av spelarens målsman. 
 
 
§ 53. Övergångsanmälan inte behandlad av moderföreningen 
Moderföreningen har fem dagar på sig att behandla inkommen övergångsanmälan i 
TAS. Om övergången inte behandlas inom fem dagar betraktas övergången som att 
föreningarna är överens.  
 
 
§ 54. Spelare som inte fullgjort sina skyldigheter 
Spelare som inte fullgjort sina skyldigheter till moderföreningen, det vill säga att 
spelaren inte betalt sin medlemsavgift eller inte utfört andra skyldigheter enligt 
föreningens stadgar, blir inte spelklar för den nya föreningen förrän dessa 
skyldigheter uppfyllts.  
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Om moderföreningen anser att spelaren inte fullgjort sina skyldigheter skall detta 
antecknas i kommentarsfältet i TAS när föreningen behandlar övergångsanmälan. 
 
Maximal ”fördröjningstid” på grund av denna anledning är 180 dagar. Under denna 
fördröjningstid har spelaren inte rätt att representera moderföreningen i tävlings- 
eller seriematcher.  
 
 
§ 55. Registrering 
Med registreringsdag avses den dag varifrån övergångstiden börjar räknas. Som dag 
1 räknas dagen då den nya föreningen registrerar övergången i TAS. 
 
 
§ 56. Representation under övergångstid 
Under övergångstiden, det vill säga tid från registreringsdag fram till det datum 
spelaren är spelklar för den nya föreningen, skall spelaren representera 
moderföreningen vid deltagande i bindande tävling enligt § 4. 
 
Om moderföreningen hindrar spelaren att under övergångstiden delta i individuella 
tävlingar kan spelaren klaga till SBTF. 
 
 
§ 57. Övergångstiden går ut under pågående tävling 
Spelare får i samma tävling inte representera mer än en förening. Om individuell 
tävling pågår under flera dagar, och spelaren under tävlingens gång blir spelklar för 
ny förening, skall spelaren fullfölja tävlingens alla klasser för den förening spelaren 
tillhörde då tävlingen startade. 
 
Beträffande seriespel, se § 59. 
 
 
§ 58. Deltagande i distriktsmästerskap 
Spelare får inte delta i distriktsmästerskap individuellt i mer än en förening under 
spelåret. Spelare får inte delta i distriktsmästerskap lag i mer än en förening under 
spelåret. 
 
 
§ 59. Övergångsregler vid seriespel 
Spelaren får delta i serie- och kvalificeringsmatch för den nya föreningens lag fr.o.m. 
den dag som spelaren är spelklar för föreningen och innehar giltig licens, se även 
§ 36.  
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§ 60. Övergång från farmarförening till huvudförening 
Spelare registrerad för farmarförening får flyttas upp till huvudförening utan 
övergångstid. När detta sker i samband med seriematch registreras övergången på 
matchdagen. 
 
Sådan flyttning skall registreras i TAS senast första vardagen efter 
överflyttningstillfället. Den förening som underlåter att anmäla detta i rätt tid skall 
betala dubbel registreringsavgift.  
 
Registreringsavgift faktureras huvudföreningen i efterhand.  
 
Registreringsavgift för Joker enligt § 60 b behöver inte betalas. 
  
 
§ 60 a. Övergång från huvudförening till farmarförening 
Spelare tillhörande spelstyrkeklass 2 till 7 och som är registrerad för huvudförening, 
och som önskar övergå till farmarförening, skall göra övergångsanmälan enligt § 43. 
Spelaren blir spelklar för farmarföreningen från och med 14:e dagen från 
registreringsdagen.  
 
Spelare tillhörande spelstyrkeklass 1 eller Elit och som är registrerad för 
huvudförening, och som önskar övergå till farmarförening, kan enbart gör det när 
övergångsfönster 1 eller 2 är öppet enligt §§ 48-50.  Generellt undantag från denna 
regel gäller ungdomar upp till och med 15 årsklassen enligt § 44. 
 
 
§ 60 b. Joker 
Huvudförening med serielag i nationellt seriesystem kan i seriematch använda en 
spelare från farmarförening i lägre division som får representera huvudföreningen, 
den spelaren benämns Joker. Huvudförening har inför varje seriematch möjlighet att 
utse en ny Joker från farmarförening att delta i huvudföreningens serielag.  
 
Om förening inte önskar att spelare som överflyttas från farmarförening till 
huvudförening skall vara lagets Joker, skall övergång göras, senast första vardagen 
efter spelad match, enligt § 60. Sådan överflyttning innebär att spelaren registreras 
för huvudföreningen, och kan enbart återvända till farmarföreningen genom 
övergång enligt § 60 a.  
Om fler än en spelare överflyttas samtidigt från farmar- till huvudförening skall 
föreningen anmäla till SBTF om någon av spelarna skall betraktas som Joker, övriga 
gör övergång enligt § 60. 
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Joker som används i huvudförening skall stå över en match för huvudföreningen i 
nästkommande omgång för att åter få representera farmarföreningen. När båda lagen 
spelar match samma dag räknas det som om spelaren har stått över en match. En 
spelare kan aldrig delta i seriespel för fler än ett lag under ett och samma dygn. 
 
Joker som deltar i huvudföreningens absolut sista match för säsongen, det vill säga 
att ytterligare serie-, kval- eller slutspelsmatch inte kommer att spelas under säsongen, 
blir spelklar för farmarföreningen 14 dagar efter huvudföreningens sista match. 
 
 
§ 61. Upphörande av övergång utan övergångstid 
De speciella övergångsreglerna mellan farmarförening och huvudförening upphör att 
gälla fr.o.m. den 1 juli det spelår när farmarföreningens representationslag spelar i 
samma division, eller högre, än huvudföreningens representationslag. 
 
Har huvudförening och farmarförening representationslag i både herr- och damserie, 
gäller denna regel var för sig för herr- respektive damspelare. 
 
 
§ 62. Övergång när spelaren inte haft licens föregående spelår 
Spelare som tidigare haft licens, men inte under innevarande och det närmast före-
gående spelåret, behöver inte insända övergångsanmälan för att få representera ny 
förening.  
 
Spelaren är spelklar för den nya föreningen fr.o.m. den dag då licens registreras. 
 
 
§ 63. Övergång när spelaren haft licens men inte spelat tävling 
Paragrafen har utgått. 
 
 
§ 64. Övergång från nedlagd förening 
Spelare som tillhört förening som utträtt ur SBTF skall anmäla övergång i TAS. 
Spelaren får representera den nya föreningen fr.o.m. 14:e dagen efter 
registreringsdagen oavsett klasstillhörighet. Yttrande från moderföreningen behöver 
inte inhämtas. 
 
 
§ 65. Sammanslagning eller ombildning av förening 
Vid föreningars sammanslagning, eller sektions ombildande till ny förening, behöver 
övergångsanmälan inte göras. 
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För spelare som vid sådant tillfälle övergår till annan förening gäller dock sedvanlig 
övergångsanmälan. 
 
 
§ 66. Ny övergång under övergångstid 
Spelare får inte övergå till annan förening än den som namngivits i 
övergångsanmälan. Ny registrering av övergång kan göras först när spelaren är 
spelklar för den nya föreningen. 
 
 
§ 67. Meddelande om spelklarhet 
SBTF meddelar via övergångslistor på SBTF:s hemsida från och med vilken dag 
spelaren får representera den nya föreningen. 
 
 

Spelare med utländskt  
medborgarskap 

 
§ 68. Ansökan om speltillstånd 
Utländsk spelare representerande svensk förening behöver ansöka om speltillstånd 
om spelaren ska representera föreningen vid nationellt seriespel eller vid individuell 
SM-tävling. Med nationellt seriespel avses för herrar serienivåerna Pingisligan, 
Superettan samt division 1, division 2 och division 3, för damer avses Pingisligan, 
Superettan, division 1 och division 2. 
 
Ansökan om speltillstånd, som sänds till SBTF, kan ske under hela året. Innan 
speltillstånd kan beviljas skall licens registreras. Speltillståndsavgift faktureras i 
efterhand förening som ansöker om speltillstånd  
 
 
§ 69. Ett speltillstånd 
Ett speltillstånd ger rätt att representera svensk förening i nationellt seriespel.  
 
Speltillståndet ger utländsk medborgare, som sedan minst tre år är folkbokförd och 
stadigvarande bosatt i Sverige rätt att kvalificera sig och delta i individuella SM-
tävlingar. Spelare får, under samma spelår, inte delta i motsvarande mästerskap i 
annat land. 
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§ 69 a. Beviljande av speltillstånd 
SBTF kan bevilja speltillstånd för ett eller flera spelår. Beviljat speltillstånd tillhör 
spelaren och är inte knutet till spelarens förening. 
 
Spelare som ska delta i seriespel för någon av serienivåerna division 1, division 2 eller 
division 3 för herrar alternativt division 1 eller division 2 för damer blir spelklar för 
föreningen tidigast 14 dagar efter att ansökan om speltillstånd inkommit till SBTF. 
Speltillstånd kan beviljas först när licens har registrerats. 
 
Spelare som ska delta i seriespel för någon av serienivåerna Pingisligan eller 
Superettan för herrar alternativt Pingisligan eller Superettan för damer blir spelklar 
tidigast 1 september när ansökan inkommit till SBTF senast 15 augusti och tidigast 
1 januari när ansökan inkommit senast 15 december. Speltillstånd kan beviljas först 
när licens har registrerats. 
 
Utländsk spelare som önskar byta förening i Sverige hanteras enligt de regler som 
gäller för övergång enligt §§ 43 - 67. 
 
 

Speltillstånd utomlands 
 
§ 70. Speltillstånd utomlands för tävlingar 
Spelare som önskar delta i individuell tävling i utlandet, skall inhämta tillstånd till 
detta från SBTF. 
 
För tävlingsspel (ej seriespel) inom de nordeuropeiska länderna, se § 4, fordras inte 
speciellt tillstånd från SBTF. 
 
 
§ 71. Speltillstånd utomlands för seriespel 
Svensk medborgare som önskar delta i seriespel utomlands skall inhämta tillstånd till 
detta från SBTF. 
 
Spelare som spelar seriespel i utländsk liga får även representera svensk förening i 
seriespel i Sverige. 
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Överklagan av tävlingsärende 
 
§ 72. Avgift vid överklagan 
Beslut i tävlingsärende av SBTF:s Tävlings- och Regelkommitté kan överklagas till 
SBTF:s disciplinkommitté under förutsättning att en överklagandeavgift erläggs till 
SBTF.  
 
Avgiftens storlek bestäms av SBTF:s förbundsmöte. Om överklagan ger bifall 
återbetalas avgiften till den klagande. 
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SBTF:s  REGLER FÖR 
MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 

 

Gemensamma bestämmelser  
 
§ 1. Inledning 
Svenska Mästerskap (SM), Regionmästerskap (RM) och Distriktsmästerskap (DM) 
skall arrangeras årligen vid tidpunkt som fastställs av Svenska Bordtennisförbundet 
(SBTF).  
 
SBTF har huvudansvaret för SM och respektive specialdistriktsförbund (SDF) har 
ansvar för DM. 
 
RM är en landsdelstävling där respektive region utser arrangör. Regler för RM 
kungörs i ett ”PM för RM” som beslutas av SBTF. 
 
 
§ 2. Kungörelse 
Mästerskapstävlingar, SM, RM och DM, kan kungöras av arrangören i SBTF:s 
officiella organ, Tidningen Pingis, utan kostnad för arrangören. SM tävling skall 
kungöras senast två månader före första tävlingsdag, RM och DM tävling senast sex 
veckor före första tävlingsdag. 
 
 
§ 3. Entré 
Arrangör av mästerskapstävling är skyldig att bevilja deltagare fri entré till hela 
tävlingen. Minst två lagledare per deltagande förening/distrikt skall beviljas fri entré 
till hela tävlingen. 
 
 
§ 4. Lägst antal deltagare 
För att mästerskapsklass skall anordnas fordras minst fyra anmälda spelare i singel 
eller fyra anmälda par i dubbel från minst två olika föreningar.  
 
I Veteran SM flyttas om möjligt anmälda spelare/par till en yngre åldersklass om den 
egna klassen måste strykas beroende på för få anmälda. 
 
I Para SM sker sammanslagning av klasser vid för få anmälda, se § 10 a. 
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Lagtävling skall genomföras om minst två lag är anmälda. 
 
 
§ 4 a. Damer/flickors deltagande i mästerskapsklass för 
herrar/pojkar och vice versa. 
Damer/flickor har inte rätt att delta i mästerskapsklass för herrar/pojkar. Undantaget 
är vid Para SM om det inte går att bilda damklass. 
 
Herrar/pojkar har inte rätt att delta i mästerskapsklass för damer/flickor. 
 
 
§ 5. Avgift för deltagare 
Startavgifter vid mästerskapstävling fastställs av SBTF:s förbundsmöte. 
 
 

Individuella SM tävlingar 
 
§ 6. Arrangör 
Ansökan om att arrangera SM tävling skall insändas till SBTF senast den 
15 september två kalenderår före tävlingen. Svenska Bordtennisförbundets styrelse 
fastställer arrangör. 
 
 
§ 6 a Tävlingschef 
 
Till samtliga individuella SM tävlingar utser SBTF en tävlingschef vars ansvar är att 
tillse att arrangören genomför tävlingarna utifrån gällande tävlingsregler, avtal och 
direktiv. 
 
Överdomaren ansvarar för att spelreglerna följs. 
 
 
§ 7. SM tävlingar individuellt 
SM i individuella tävlingsklasser genomförs vid tävlingar enligt följande: 
 
Ungdoms SM omfattar åldersklasserna 14, 16 och 18 år samt paraklasser enligt § 10 
a.  
 
Senior SM omfattar U20, seniorklasser och paraklasser enligt § 10 a. 
 
Veteran SM omfattar åldersklasser från och med 40 år, samt paraklasser enligt § 10 a. 
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TTX SM omfattar en eller flera av följande klasser; herrsingel, damsingel, 
kombinerad herr- och damsingel, herrdubbel, damdubbel, mixed dubbel och mixed 
lag. SBTF bestämmer klasser som kungörs genom inbjudan. 
 
Tidsschema för respektive tävling bestäms av SBTF. 
 
 
§ 8. Tävlingsklasser vid Ungdoms SM 
Följande tävlingsklasser är obligatoriska vid Ungdoms SM: 
 
Pojkar och flickor 14 år singel 
Pojkar och flickor 16 år singel 
Herr- och damjunior 18 år singel 
 
Pojk-, flick- och mixeddubbel 14 år 
Pojk-, flick- och mixeddubbel 16 år 
Herrjunior-, damjunior- och mixeddubbel 18 år  
 
Paraklasser singel och dubbel 20 år enligt § 10 a. 
 
Spelare har rätt att starta i två singelklasser, två dubbelklasser samt en mixeddubbel 
vid Ungdoms SM under förutsättning att man kvalificerat sig. En spelare kan spela 
sin egen åldersklass samt den närmaste över. Utöver det kan paraspelare med rätt 
ålder delta i paraklasser. 
 
 
§ 9. Tävlingsklasser vid Senior SM 
Följande klasser är obligatoriska vid Senior SM: 
 
Herrar och Damer U 20 singel 
Herrar och Damer singel 
Herrar och Damer dubbel 
Mixeddubbel 
 
Paraklasser, singel och dubbel enligt § 10 a. 
 
 
§ 10. Tävlingsklasser vid Veteran SM 
Följande klasser är obligatoriska vid Veteran SM: 
 
Herrar och damer 40 år singel 
Herrar och damer 45 år singel 
Herrar och damer 50 år singel 
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Herrar och damer 55 år singel 
Herrar och damer 60 år singel 
 
Herrar och damer 65 år singel 
Herrar och damer 70 år singel 
Herrar och damer 75 år singel 
Herrar och damer 80 år singel 
Herrar och damer 85 år singel 
Herrar och damer 90 år singel 
 
Herrar och damer 40 år dubbel 
Herrar och damer 45 år dubbel 
Herrar och damer 50 år dubbel 
Herrar och damer 55 år dubbel 
Herrar och damer 60 år dubbel 
 
Herrar och damer 65 år dubbel 
Herrar och damer 70 år dubbel 
Herrar och damer 75 år dubbel 
Herrar och damer 80 år dubbel 
Herrar och damer 85 år dubbel 
Herrar och damer 90 år dubbel 
 
Herrar och damer 40 år mixed 
Herrar och damer 50 år mixed 
Herrar och damer 60 år mixed 
Herrar och damer 65 år mixed 
 
Para herrar och damer 40 år singel 
 
Vid Veteran SM gäller startbegränsning. Herrar har rätt att starta i en singel-, en 
dubbel- och en mixedklass. Damer har rätt att starta i två singel-, en dubbel- och en 
mixedklass. Därutöver har paraspelare rätt att starta i en paraklass. 
 
 
§ 10 a. Individuella SM-klasser för paraspelare 
Paraklasser indelas i skadeklasser, R (rullstol), S (stående) och U (intellektuell 
funktionsnedsättning). 
 
Klassning av spelare med funktionsnedsättning görs utifrån ITTF/PTT:s handbok 
”Classification Code”, http://ipttc.org/classification/documents.htm. 
Funktionsnedsättningen skall vara av sådan art att det ger den tävlande hinder vid 
bordtennisspel, och medföra att den tävlande inte kan delta i bordtennistävlingar på 
lika villkor som tävlande utan funktionsnedsättning. Spelare med intellektuell 
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funktionsnedsättning klassas enligt riktlinjer från Parasport Sverige/Sveriges 
Paralympiska kommitté. 

Följande klasser är obligatoriska vid Senior SM: 
 
Herrar och damer R1 singel 
Herrar och damer R2 singel 
Herrar och damer R3 singel 
Herrar och damer R4 singel 
Herrar och damer R5 singel 
Herrar och damer S6 singel 
Herrar och damer S7 singel 
Herrar och damer S8 singel 
Herrar och damer S9 singel 
Herrar och damer S10 singel 
Herrar och damer U11 singel 
 
Herrar och damer R dubbel 
Herrar och damer S dubbel 
 
Följande klasser är obligatoriska vid Veteran SM: 
 
Herrar och damer veteraner 40 år singel (en herr- och en damklass oavsett skadeklass) 
 
Följande klasser är obligatoriska vid Ungdoms SM: 
 
Herrar och damer U20 R singel (samtliga skadeklasser) 
Herrar och damer U20 S singel (samtliga skadeklasser) 
Herrar och damer U20 U singel  
 
Herrar och damer U20 R dubbel 
Herrar och damer U20 S dubbel 
 
Vid för få anmälda i en skadeklass görs sammanslagning inom respektive stående och 
sittande klasser. Principen är att en lägre numrerad klass slås ihop med närmast högre 
klass.  
 
Kan man efter sammanslagningen i damer sittande respektive stående, inte få ihop 
fyra deltagare, ska dessa flyttas in i respektive skadeklass för herrar. 
 
 
§ 10 b. TTX SM 
TTX SM spelas på ett bordtennisbord av standardstorlek, 274 cm långt och 
152,5 cm brett, och spelas med nät av standardmått.  
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Arrangören tillhandahåller bordtennisracketar utan gummibelag att användas vid 
spel.  
 
TTX SM spelas med en boll av vikt 5,0 gram och diameter 46 mm. Matcher kan 
komma att genomföras utomhus. 
 
En individuell match i TTX SM spelas i bäst av tre set. Ett set spelas på tid och 
avslutas efter två minuter oavsett poängställning. 
 
En match inleds med att bestämma vem ska börja serva, vilket görs genom 
lottning. Vinnaren av lottningen får välja om man ska serva först eller välja sida. 
Om att serva först väljs kan motståndaren välja sida. 
 
I TTX SM gäller inga andra serveregler än att bollen skall studsa i egen bordshalva 
och därefter motståndarens bordshalva. Som exempel behöver boll inte kastas upp 
vid serve, boll kan döljas av kropp vid serve, serve kan påbörjas från vilken position 
som helst. 
Var beredd, det är tillåtet att serva när motståndaren inte är beredd. 
 
Så länge en serve påbörjas innan två minuter efter setets start räknas poängen. 
 
Vid singelspel skall nästkommande serve slås av vinnaren av föregående poäng. Vid 
nytt set skall den spelare som förlorade föregående set serva. 
 
Vid dubbelspel skall nästkommande serve slås av vinnande dubbelpar av 
föregående poäng, där respektive spelare skall serva varannan gång. Serve kan 
påbörjas från valfri position till valfri position. Mottagare av serve är valfri, därefter 
skall bollen slås varannan gång inom dubbelparet.  
Vid setbyte byter spelare sida. 
 
Poängsystemet är som vanlig bordtennis med följande undantag; 
  
Wildcard: En spelare/par äger rätt att en gång per set utropa ”wildcard” innan 
serve påbörjas, vinner denna spelare/par påföljande boll utdelas två poäng.  
Vinnare: Om en spelare/par servar eller returnerar en boll korrekt som 
motståndaren inte vidrör med sin racket, belönas spelaren/paret med två poäng.  
- Wildcard X vinnare: Om en spelare/par utför en ”vinnare” när man använt sig av 
ett ”wildcard” så erhåller spelaren/paret 4 poäng. 
 
Om poängställningen efter två minuter i ett set är oavgjord spelas en ”sudden 
death”-poäng.  
 
Vid TTX SM äger matchdomare rätt att utdöma poäng till motståndare om 
spelare/par fördröjer spelet.   
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Klubbdräkt skall bäras. 
 
 
§ 11. Kvalificeringsbestämmelser  
Samtliga licensierade spelare som är svenska medborgare eller har giltigt speltillstånd 
för SM-tävling äger rätt att kvalificera sig till SM-tävling. 
 
Antalet deltagare i herrar singel skall uppgå till 64 spelare. 
 
U20 för herrar skall uppgå till 48 spelare.  
 
Herrjunior 18 skall uppgå till 64 spelare. 
 
Pojkar 16 skall uppgå till 80 spelare. 
 
Pojkar 14 skall uppgå till 96 spelare.  
 
Antalet deltagare i damer singel skall uppgå till 32 spelare.  
 
U 20 för damer skall uppgå till 24 spelare. 
 
Damjunior 18 skall uppgå till 32 spelare. 
 
Flickor 16 skall uppgå till 40 spelare. 
 
Flickor 14 skall uppgå till 64 spelare.  
 
Kvalificering till SM görs enligt följande: 
 
Herrsingel/Pojksingel och Damsingel/Flicksingel; 
 
I U20 samt herr- och damjuniorer 18, samt pojkar- och flickor 16, samt pojkar- och 
flickor 14 sker uttagning enligt poäng inspelade i respektive åldersklass vid SM-
kvalificerande tävlingar, däri ingår DM och RM. Poängtabell och SM-kvalificerande 
tävlingar samt datum för uttagning bestäms av SBTF. 
 
I pojkar och flickor 14 kvalificerar sig alla som har deltagit i 14-årsklass vid minst tre 
SM-kvalificerande tävlingar, däri ingår DM och RM. SM-kvalificerande tävlingar och 
datum för uttagning bestäms av SBTF.  
 
DM segrare i herr- och damsingel är direktkvalificerade. DM och RM segrare i 
klasserna 14, 16 och 18 år är direktkvalificerade i respektive klass. 
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Till övriga platser i herr- och damsingel sker uttagning enligt rankingpoäng per datum 
som SBTF fastställer.  
 
Spelare som inte kvalificerat sig till SM i singel i åldersklasserna 14, 16, 18 och 20 
samt herr- och damsingel kan senast 5 dagar innan sista anmälningsdag till respektive 
tävling ansöka om wildcard. Maximalt två wildcard per klass kan utses av ansvarig 
förbundskapten. 
 
Herrdubbel, damdubbel och mixeddubbel; 
 
Samtliga DM segrare i respektive klass är direktkvalificerade. 
 
Samtliga deltagare som kvalificerat sig till singelspel i herr- respektive damsingel är 
direktkvalificerade. 
 
DM segrare 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. 
 
Pojk- och flickdubbel 14, 16 och 18 år samt mixeddubbel 14, 16 och 18; 
 
Samtliga deltagare som kvalificerat sig till singelspel i respektive klass vid Ungdoms 
SM.  
 
Veteraner; 
För Veteran SM gäller fri anmälan. 
 
Paraspelare; 
För paraklasser vid SM-tävling gäller fri anmälan för spelare med pararegistrering. 
 
TTX-spelare; 
För TTX SM gäller fri anmälan. 
 
 
§ 11 b. Kvalificering till SM vid sammanslagna distrikt 
Vid sammanslagning av SDF avgör det nya SDF:et, nedan nämnt Stordistrikt, om 
Distriktsmästerskapet avgörs gemensamt eller utifrån tidigare distriktsgränser. 
 
Vid gemensamt distriktsmästerskap erhålls samma antal kvalificeringsplatser till SM 
som var fallet innan sammanslagningen, dvs vid två sammanslagna distrikt 1+1 = 2 
platser. Vid fler sammanslagna distrikt än två utökas antalet kvalificeringsplatser 
enligt samma princip.  
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En förutsättning vid två sammanslagna distrikt är dock att totalt antal startade 
spelare/par i klassen uppgår till minst åtta spelare från minst fyra föreningar oavsett 
tidigare distriktstillhörighet. Vid tre sammanslagna distrikt krävs 12 startande 
spelare från minst sex föreningar oavsett tidigare distriktstillhörighet. Om fler än tre 
distrikt sammanslås ökas kraven på antalet startande spelare/par och föreningar 
enligt samma princip. 
 
Om klassen innehåller färre startande spelare/par än åtta eller från färre än fyra 
föreningar vid två sammanslagna distrikt, erhålls en kvalificeringsplats. Detta under 
förutsättning att antalet startande spelare/par är minst fyra och representerande 
minst två föreningar.  Vid tre sammanslagna distrikt gäller att om klassen inte 
innehåller 12 startande spelare/par eller färre än sex föreningar erhålls två 
kvalificeringsplatser. Detta under förutsättning att antalet startande spelare/par 
uppgår till minst åtta representerande minst fyra föreningar. Vid färre startande 
spelare/par än åtta, men minst fyra, representerande minst två föreningar, erhålls 
en kvalificeringsplats. Vid fler än tre sammanslagna distrikt utökas kraven enligt 
samman princip.  
 
Varje Stordistrikts styrelse avgör om platserna fördelas till segrare samt där efter 
följande placeringar alternativt bästa spelare från respektive ursprungsdistrikt. 
 
 
§ 12. Matchernas längd 
I singel för herrar och damer spelas poolspelet innan slutspel i bäst av fem set och 
slutspelet i bäst av sju set. 
 
I U20 singel spelas poolspelet innan slutspel i bäst av fem set och slutspelet i bäst av 
sju set. 
 
I samtliga singelklasser vid Ungdoms SM spelas poolspelet innan slutspel i bäst av 
fem set och slutspelet i bäst av sju set. 
 
Samtliga singelklasser vid Veteran SM spelas i bäst av fem set. 
 
Samtliga paraklasser spelas i bäst av fem set. 
 
Samtliga dubbelklasser spelas i bäst av fem set. 
 
Samtliga matcher i TTX SM spelas i bäst av tre set. 
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§ 13. Spelform 
Herr- och damsingel inleds med poolspel för de 48 spelare (herrar) respektive 24 
spelare (damer) som inte är seedade. Spelarna indelas i pooler med tre spelare. Den 
främsta i respektive pool går vidare till slutspel. De 16 spelare (herrar) respektive 8 
spelare (damer) som är seedade går direkt in i slutspelet som omfattar 32 spelare 
(herrar) respektive 16 spelare (damer).   
 
Dubbelklasserna vid Senior SM spelas i form av cupspel.  
 
U20 för herrar och damer inleds med poolspel för de 32 spelare (herrar) respektive 
16 spelare (damer) som inte är seedade. De två främsta i respektive pool går vidare 
till slutspel. De 16 spelare (herrar) respektive 8 spelare (damer) som är seedade går 
direkt in i slutspelet som omfattar 32 spelare (herrar) respektive 16 spelare (damer).   
 
Singelklasserna vid Ungdoms SM inleds med poolspel för samtliga spelare. De två 
främsta i respektive pool går vidare till slutspel. Slutspelet spelas i form av cup.  
 
Samtliga singelklasser vid Veteran SM spelas i form av poolspel. 
 
Samtliga paraklasser i singel spelas i form av poolspel. Vid Ungdoms SM spelas 
paraklasser i singel med B-slutspel. 
 
Paraklasser i dubbel vid Senior SM spelas i form av cupspel. Paraklasser i dubbel vid 
Ungdoms SM spelas i form av poolspel. 
 
Dubbelklasser vid Ungdoms SM spelas i form av cupspel.  
 
Dubbelklasser vid Veteran SM genomförs i form av poolspel. 
 
Spelform för klasser vid TTX SM bestäms utifrån deltagarantal. 
 
 
§ 14. Avgifter för arrangören 
Arrangör av individuell SM tävling skall till SBTF och SDF betala av SBTF:s 
förbundsmöte fastställd avgift. 
 
 
§ 15. Lottning 
Lottning av individuell SM tävling görs av arrangören vid tidpunkt som 
överenskommits med SBTF och under överinseende av utsedd lottningskontrollant. 
 
Spelare/par från samma distrikt skall inte lottas mot varandra i första omgången.  
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Med första omgången avses i cupspel klassens första omgång som i förekommande 
fall kan vara en kvalomgång.  
 
I poolspel avses att spelare från samman distrikt inte skall placeras i samma pool. I 
slutspel tas ingen hänsyn till distriktstillhörighet. 
 
 
§ 15 a. Seedning 
SBTF fastställer vid Senior SM seedning enligt riksranking, som var gällande vid 
uttagningstillfället. Samtliga spelare i herr- och damsingel seedas. 16 herrar och 8 
damer seedas direkt till slutspel. Övriga spelare inplaceras i pooler enligt 
snakemetoden. 
 
I dubbelklasser seedas; 
de 8 bästa paren i Herrdubbel och Mixeddubbel,  
de 4 bästa paren i Damdubbel. 
Förbundskaptener fastställer seedning i dubbelklasserna. 
 
Seedning av singelklasser vid Ungdoms SM samt U20 görs enligt datarankingen. 
Poängtabell och SM-kvalificerande tävlingar samt datum för seedning bestäms av 
SBTF. SBTF fastställer seedning vid Ungdoms SM och U20 enligt följande: 
samtliga spelare i singelklasserna för 14, 16, 18 och 20 år seedas. Inplacering i pooler 
görs enligt snakemetoden. 
de 8 bästa paren i Herrjuniordubbel och Pojkdubbel, där spelarnas individuella 
rankingpoäng lagts samman. 
de 4 bästa paren i Damjuniordubbel, Flickdubbel och Mixeddubbel, där spelarnas 
individuella rankingpoäng lagts samman. 
 
Seedning av paraklasser görs av en seedningsgrupp bestående av tre personer, 
förbundskapten, landslagsansvarig junior samt person utsedd av SBTF.  
 
Vid Veteran SM gäller seedningsregler enligt SBTF:s Tävlingsregler §§ 21 a, 21 b och 
21 c. 
 
TTX SM lottas utan seedning. 
 
 
§ 16. Priser 
Segrare vid samtliga individuella SM tävlingar erhåller SBTF:s guldmedalj och i 
förekommande fall Riksidrottsförbundets Mästerskapstecken. Tvåan samt treorna 
erhåller SBTF:s silver- och bronsmedaljer. Vid färre deltagare än åtta utdelas medaljer 
enligt följande: 
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När poolspel förekommer. 
3-4 spelare/par – guld och silver. 
5 spelare/par – guld, silver och ett brons. 
6-7 spelare/par – guld, silver och två brons.  
 
När cupspel förekommer. 
3-7 spelare/par – guld och silver. 
 
Segrarna vid Senior SM herrar singel och damer singel erhåller SBTF:s vandringspris. 
Segrarna i singelklasserna vid Ungdoms SM erhåller pokal. 
 
För att mästerskapstecken skall delas ut krävs att minst tre spelare i singel eller tre 
par i dubbel startat. 
 
 

SM tävlingar för lag 
 
§ 17. Tävlingsklasser vid lag SM 
SM tävlingar för lag arrangeras varje spelår i följande klasser 
 
Herrar – genomförs som serietävling med slutspel i Pingisligan herrar 
Damer – genomförs som serietävling med slutspel i Pingisligan damer 
Herrar juniorer 18 – genomförs som tävling mellan föreningslag 
Damer juniorer 18 – genomförs som tävling mellan föreningslag  
Pojkar 16 – genomförs som tävling mellan föreningslag 
Flickor 16 – genomförs som tävling mellan föreningslag 
Pojkar 14 – genomförs som tävling mellan föreningslag  
Flickor 14 – genomförs som tävling mellan föreningslag 
Herrar 40 – genomförs som tävling mellan föreningslag 
Herrar 50 – genomförs som tävling mellan föreningslag 
Herrar 60 – genomförs som tävling mellan föreningslag 
Herrar 70 – genomförs som tävling mellan föreningslag 
Herrar 80 – genomförs som tävling mellan föreningslag 
Damer 40 – genomförs som tävling mellan distriktslag 
Damer 60 – genomförs som tävling mellan distriktslag 
Para Herrar – genomförs som tävling mellan föreningslag 
Para Damer – genomförs som tävling mellan föreningslag 
USM Mixed lag – genomförs som tävling mellan föreningslag 
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§ 18. Lag SM för herrar och damer 
Lag SM för herrar och damer genomförs för de lag som kvalificerat sig till högsta 
serien i det nationella seriesystemet, Pingisligan herrar respektive Pingisligan damer. 
 
Segraren i respektive slutspel erhåller SBTF:s vandringspris och RF:s 
mästerskapstecken samt SBTF:s guldmedaljer. Förening erhåller stort 
mästerskapstecken och lagmedlemmar mästerskapstecken i miniatyr. Tvåorna 
erhåller SBTF:s medaljer i silver. Förlorarna i semifinalerna erhåller SBTF:s medaljer 
i brons. 
 
Spelform framgår av SBTF:s seriebestämmelser. 
 
 
§ 19. Lag SM för juniorer 18 
Lag SM för herrar- och damer juniorer 18 spelas för föreningslag. Spelform fastställs 
av SBTF.  
 
Segrande lag i respektive klass erhåller pokal och RF:s mästerskapstecken. 
Lagmedlemmar i segrande lag erhåller RF:s mästerskapstecken och SBTF:s 
guldmedaljer, tvåor och treor erhåller SBTF:s silver- och bronsmedaljer.  
 
 
§ 20. Lag SM för pojkar och flickor 16 
Lag SM för pojkar och flickor 16 spelas för föreningslag. Spelform fastställs av SBTF.  
 
Segrande lag i respektive klass erhåller pokal. Lagmedlemmar i segrande lag erhåller 
SBTF:s guldmedaljer, tvåor och treor erhåller SBTF:s silver- och bronsmedaljer. 
 
 
§ 21. Lag SM för pojkar och flickor 14 
Lag SM för pojkar och Flickor 14 spelas för föreningslag. Spelform fastställs av 
SBTF.  
 
Segrande lag i respektive klass erhåller pokal. Lagmedlemmar i segrande lag erhåller 
SBTF:s guldmedaljer, tvåor och treor erhåller SBTF:s silver- och bronsmedaljer. 
 
 
§ 21 a. Veteran SM lag 
Veteran SM lag herrar för föreningslag spelas i åldersklasserna 40, 50, 60, 70 och 80 
år. Spelform fastställs av SBTF.  
 
Veteran SM lag damer för distriktslag spelas i åldersklasserna 40, och 60 år. Spelform 
fastställs av SBTF. 
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Lagmedlemmar i segrande lag erhåller SBTF:s guldmedaljer, tvåor och treor erhåller 
SBTF:s silver- och bronsmedaljer med den begränsningen att det inte delas ut några 
bronsmedaljer när antalet lag i en klass är sju eller färre. 
 
 
§ 21 b. Para SM lag 
Para SM lag för seniorer, herrar och damer, spelas för föreningslag.  
 
Ett lag får max innehålla 4 spelare. Det görs ingen klassindelning men laget skall bestå 
av spelare som har licens i samma förening. Seriespelsregistrerade spelare 
representerar vid Para SM lag den förening man har licens för. Damer tillåts att spela 
i herrklass. 
 
Spelformen är enligt ”Kings Cup”-modell med 2 singlar och 1 dubbel. Respektive 
lags högst rankade spelare enligt datarankingen möts i den första matchen, därefter 
spelas ytterligare en singelmatch med två nya spelare. Står det 1-1 i lagmatchen spelas 
en avgörande dubbelmatch. Ett lag tillåts att sätta in upp till två nya spelare i 
dubbelmatchen. 
 
Seniorklass spelas i form av cupspel. 
 
Lagmedlemmar i segrande lag erhåller SBTF:s guldmedaljer, tvåor och treor erhåller 
SBTF:s silver- och bronsmedaljer med den begränsningen att det inte delas ut några 
bronsmedaljer när antalet lag i en klass är sju eller färre. 
 
 
§ 21 c. TTX SM Mixed Lag 
Ett lag innehåller två spelare, en dam- och en herrspelare. Spelare kan tillhöra olika 
föreningar. 
 
Spelform är enligt ”Kings Cup”-modell med 2 singlar och 1 dubbel. Damspelare i 
respektive lag möts i den första singelmatchen, därefter spelas en singelmatch 
mellan herrspelare i respektive lag. Står det efter det 1-1 i lagmatchen spelas en 
avgörande mixeddubbel i lagmatchen.  
 
Lagmedlemmar i segrande lag erhåller SBTF:s guldmedaljer, tvåor och treor erhåller 
SBTF:s silver- och bronsmedaljer med den begränsningen att det inte delas ut några 
bronsmedaljer när antalet lag i en klass är sju eller färre. 
 
 
§ 21 d. USM Mixed Lag 
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Ett lag innehåller två spelare, en dam- och en herrspelare som är kvalificerade för 
singelspel vid USM. Spelare i ett lag ska ha licens för samma förening. Spelform 
fastställs av SBTF. 
 
Lagmedlemmar i segrande lag erhåller SBTF:s guldmedaljer, tvåor och treor erhåller 
SBTF:s silver- och bronsmedaljer. 
 
 

Individuella 
Distriktsmästerskap 

 
§ 22. Arrangör 
Respektive SDF utser arrangör av sitt distrikts individuella DM tävling. Den av SDF 
godkända sanktionsansökan skall sändas in till SBTF senast 1 juni säsongen innan 
tävlingen skall genomföras.  
 
 
§ 23. Individuella tävlingsklasser vid DM 
Arrangör av individuella DM skall bjuda in till följande obligatoriska tävlingsklasser: 
 
Herrar seniorer och Damer seniorer singel 
Herr- och Damsingel U 20 
Herr- och damjunior singel 18 
Pojkar och flickor singel 16 
Pojkar och flickor singel 14 
 
Herrar seniorer och damer seniorer dubbel 
Mixed seniorer 
 
Utöver de obligatoriska tävlingsklasserna kan SDF inbjuda till andra DM-klasser 
och/eller extraklasser enligt eget bestämmande. 
 
 
§ 24. Deltagande vid individuella DM 
Samtliga licensierade spelare som tillhör förening inom respektive distrikt äger rätt 
att delta.  
 
Segrare i obligatorisk klass vid DM, med undantag för U 20, är kvalificerad till SM i 
respektive klass. Är segraren utländsk spelare, utan rätt att spela individuell SM-
tävling, kvalificerar sig till SM högst placerade spelare med rätt att delta vid SM. 
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Samtliga spelare har rätt att delta i singelspel med tillhörande dubbelklasser för 
seniorer. 
 
Arrangör har inte rätt att begränsa starträtten i de obligatoriska klasserna. 
 
Arrangör har möjlighet att överskrida högsta antal starter som anges i sanktionsbeslut 
om så behövs för att bereda plats för samtliga anmälda deltagare i de obligatoriska 
klasserna. 
 
 
§ 25. Matchernas längd 
I Herrar och Damer seniorer singel avgör respektive SDF om matcherna skall spelas 
i bäst av fem eller sju set till elva. 
 
Övriga individuella klasser vid DM spelas i bäst av fem set till elva. 
 
 
§ 26. Spelform 
Obligatoriska klasser 14, 16 och 18 år i singel skall spelas i form av poolspel enligt 
SBTF:s regler för poolspel. Övriga klasser kan efter beslut av respektive SDF spelas 
endera i form av cup- eller poolspel. 
 
 
§ 27. Priser 
Ettan, tvåan samt treorna erhåller i senior- och juniorklasserna RF:s 
mästerskapstecken. I övriga klasser kan antingen distriktets egen medalj eller SBTF:s 
distriktsmedalj delas ut till ettor, tvåor och treor.  
 
 

Distrikts Mästerskap för Lag  
 
§ 28. Klasser vid lag DM 
Respektive distrikt skall bjuda in till lag-DM i följande klasser: 
Herrar seniorer 
Damer seniorer 
Herrar juniorer 17 
Damer juniorer 17 
Pojkar 15 
Flickor 15 
Övriga klasser är frivilligt. 
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§ 29. Spelform 
Lagmatch spelas i form som bestäms av respektive SDF. 
 
 
§ 30. Priser 
Ettan, tvåan samt treorna erhåller i senior- och juniorklasserna RF:s 
mästerskapstecken. I övriga klasser kan antingen distriktets egen medalj eller SBTF:s 
distriktsmedalj delas ut till ettor, tvåor och treor.  
Föreningen får stort mästerskapstecken och lagmedlemmar mästerskapstecken i 
miniatyr. 
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BESTÄMMELSER FÖR 
TÄVLINGSTILLSTÅND 

Gäller från 2022-07-01 

 

Bestämmelser för tävlingsstandard Elit, A, B och C 
1. Av inbjudan och lottning skall framgå om tävling alt. klass är 

sanktionerad som tävlingsstandard Elit, A, B eller C. 
2. Av inbjudan/spelprogram skall framgå vilka dagar de olika klasserna 

kommer att spelas. Inga klasser, som finns med i 
inbjudan/tävlingsprogram, får strykas eller flyttas mellan tävlingsdagarna.  
Undantag är att klasser som samlat under 8 anmälningar får strykas. 

3. När av SBTF/SDF sanktionerat antal matcher för varje tävlingsdag 
uppnåtts, skall senare inkomna anmälningar returneras. Detta skall göras 
senast dagen efter anmälningarnas mottagande. Om antalet anmälningar 
vid tävling med tävlingsstandard Elit överskrider sanktionerat antal 
matcher inväntas sista anmälningsdag, direkt därefter returneras 
anmälningar med lägst rankingtal till dess att sanktionen uppnås. Spelare 
anmäld av utländsk förening eller förbund skall ges tillträde till tävlingen. 
Om arrangören inte kan avgöra vilka anmälningar som kommit in sist 
skall lottningskontrollanten kontaktas och lottdragning ske för att avgöra 
vilka anmälningar som skall returneras. 

4. Antalet sanktionerade matcher får inte överskridas. Om arrangör önskar 
utöka antalet matcher, måste anmälan göras till SBTF (SDF för 
distriktsarrangemang) med motivering för utökningen (t.ex. lägre 
tävlingskategori, utökat antal bord om utrymme finns). 

5. Efteranmälan kan ske längst fram till att seedning för respektive klass har 
fastställts. Undantag kan göras för spelare som har den spelstyrkan att 
seedning inte är aktuell. Dessa spelare kan efteranmälas fram till dess att 
lottningen är genomförd. 

6. ”Manual för lottning” skall följas. 
7. Tävlingen får inte starta före kl. 09.00. Om upprop tillämpas får detta ske 

tidigast 1 timme före start. 
8. Tävlingen skall vara avslutad senast kl. 21.00 måndag-lördag och senast 

kl. 18.00 söndag. 
9. Räkneverk skall finnas vid samtliga bord. 
10. Tjänstgörande överdomare skall namnges i tävlingsprogrammet och skall 

bära en namnbricka med texten ”Överdomare”. 
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11. Väl synlig resultattavla skall finnas. Samtliga resultat skall fortlöpande 
noteras och alla tävlingsklasser skall vara uppsatta under samtliga 
speldagar. 

12. Vid prisutdelning skall prispall användas. Om möjligt bör även spelet i 
övrigt stoppas. 

13. Program skall vara berörda föreningar tillhanda, alternativt finnas på 
arrangörens hemsida, senast 10 dagar före tävlingen och vara åtföljd av 
faktura med specifikation över antalet starter i respektive klass. 

14. I övrigt skall regler och föreskrifter i SBTF:s ”Tävlingsregler” och 
”Spelregler för bordtennis” efterlevas, t.ex. beträffande spelutrymme, 
belysning och nät etc. 

15. Straffavgift kan utdömas om tävlingen inställs, redovisas för sent eller om 
den inte uppfyller kraven enligt erhållen sanktion. 

16. Arrangören äger rätt att ta ut en administrationsavgift om max. 50 kronor 
per förening. 

17. Om tävlingen uppenbarligen inte motsvarar kvalitetskraven för erhållen 
sanktion, kan arrangören av SBTF/SDF åläggas att återbetala del av 
anmälningsavgiften till deltagande föreningar. 

18. Resultatlistor skall finnas tillgängliga i hallen samt sändas ut till deltagande 
föreningar och berörda distrikt, alternativt finnas på arrangörens hemsida, 
snarast möjligt efter tävlingens slut. 
 

Bestämmelser för tävlingsstandard Elit, A, och B 
19. Av inbjudan/tävlingsprogram skall framgå vilka dagar klasserna spelas, 

om möjligt i vilken ordning klasserna kommer att spelas. 
20. Telefonnummer till hallen, på vilket tävlingsledning och pressansvarig 

kan nås under tävlingen, skall finnas utsatt i lottning och ev. 
pressmeddelande. 

21. Materielen skall vara godkänd av ITTF för tävlingsspel. 
22. Arrangören skall hålla fasta domare, om möjligt lägst distriktsdomare, ev. 

kompletterade med domare utbildade vid lokal kurs före tävlingen. 
23. Erforderligt antal sittplatser för publik, press och spellediga deltagare skall 

finnas. 
 

Bestämmelser för tävlingsstandard Elit och A 
24. Tävlingen skall genomföras med fasta tider och bord utsatta i 

lottning/tävlingsprogram. 
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25. Barriärer skall finnas runt varje bord (endast ett bord i varje hage). 
Gångar skall finnas så att man kan komma till varje bord utan att gå 
genom annan hage. 

26. Möjligheter skall finnas för spelare och ledare att få lagad mat i hallen 
eller dess omedelbara närhet. 

 
Bestämmelser för tävlingsstandard Elit 

27. Tävlingsstandard Elit omfattas av deltävlingar och slutspel i Sweden 
Tour. 

28. Normalt omfattar en tävling i Sweden Tour tre speldagar. 
29. Kontrakt upprättas mellan SBTF och arrangören i enlighet med direktiv 

som tar hänsyn till ekonomiska principer och rättigheter samt 
skyldigheter gällande tekniskt genomförande. 

30. Tävlingen är öppen för och ska marknadsföras för nationellt och 
internationellt deltagande. 

31. En av SBTF framtagen grafisk profil skall följas med samtliga logotyper 
exponerade enligt direktiv. 

32. Arrangerande förening förbinder sig att följa direktiv och anvisningar 
kring förhöjd presentation vid tävlingen. 

33. Deltävling i Sweden Tour skall normalt genomföras med klasserna Herrar 
Elit, Damer Elit, Herrar U20, Damer U20, Herrjuniorer 18, Damjuniorer 
18, Pojkar 16, Flickor 16, Pojkar 14, Flickor 14, Pojkar 12 och Flickor 12. 
Valfria klasser är Pojkar 15, Flickor 15, Pojkar 13 och Flickor 13. Inga 
övriga klasser bör spelas. 

34. Vid deltävlingar skall åldersklasserna 12, 14, 16 och 18 samt herrar Elit 
och damer Elit genomföras med poolspel och slutspel i cupform, övriga 
klasser kan genomföras som cupspel. Poolspel kan genomföras med tre 
eller fyra spelare per pool, där ettan, alternativt ettan och tvåan i 
respektive pool går vidare till slutspel. Vid poolspel kan seedade spelare 
stå över poolspelet och gå direkt till slutspel. 

35. Spelhagarnas mått skall vara minst 12 x 6 meter vid spel i herrar och 
damer Elit. I övriga klasser skall spelhagarnas mått vara minst 10 x 6 
meter. 

36. Samtliga matcher ska vara tidsatta och tidsprogram skall godkännas av 
Sweden Tours Competition Manager. 

37. Arrangör av deltävling betalar normalt till SBTF en fast avgift på 10 000 
kronor och en rörlig avgift på 10 % av totala anmälningsavgifterna. Till 
SDF betalar arrangör en avgift på 5 % av totala anmälningsavgifterna. 
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38. Arrangör förbinder sig att utbetala prispengar enligt direktiv. Under vissa 
förutsättningar går SBTF in och återbetalar del av prispengar till arrangör. 

 

Bestämmelser för tävlingsstandard B 
39. I lottning/tävlingsprogram skall starttid, start av slutspel (vid poolspel) 

och beräknad finaltid anges. Vid cupspel med 33-64 spelare skall anges 
starttid för vardera halvan, för klass med mer än 64 spelare skall anges för 
varje kvart. 

40. Barriärer skall finnas i sådan utsträckning, att det inte finns mer än två 
bord i varje hage. Gångar skall finnas, så att man kan komma till varje 
bord utan att gå genom annan hage. 

41. Enklare servering skall finnas i hallen eller dess omedelbara närhet. 
 

Bestämmelser för tävlingsstandard C 
42. I lottning/tävlingsprogram skall anges starttid för varje klass. 
43. Barriärer skall finnas i sådan utsträckning, att det inte finns mer än fyra 

bord i varje hage. Man skall kunna komma till varje bord utan att gå 
genom annan hage. 
 

Bestämmelser för tävlingsstandard D 
44. Tävlingsstandard D får endast vara distriktsarrangemang. 
45. Av inbjudan skall framgå att tävling/klass är sanktionerad som 

tävlingsstandard D. 
46. SDF ger sanktion och fastställer bestämmelser för tävlingstillstånd. 

 
 

Överdomaren har till uppgift att kontrollera att de bestämmelser som 
gäller för beviljad sanktion uppfylls av arrangören. I de fall då 
bestämmelse inte uppfyllts skall kommentar göras på överdomar-
rapporten. 
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RIKTLINJER FÖR BARN- OCH 
UNGDOMSIDROTT 

 
Antaget av SBTF:s Förbundsmöte i april 2017 

 
 
Som en del i arbetet med att utveckla våra barn- och ungdomstävlingar och för att 
skapa en samsyn för hur tävlingar för barn- och ungdomar skall bedrivas beslutades 
om följande riktlinjer: 
 

• Vi uppmuntrar till skoltävlingar och annan verksamhet som rör sig i 
skolans värld.  
 

• Vår rekommendation är att varje arrangör av tävlingar för barn- och 
ungdomar bör anpassa verksamheten ur ett barnperspektiv. 

 
• Kvalificeringstävlingar för barn upp till och med 11 år får ej 

förekomma. 
 

• Tävlingar för barn bör tidsbegränsas. 
 

• Klassegrare bör ej utses för barn upp till och med 9 år. 
 

• I så stor utsträckning som det går bör alla barn få spela lika många 
matcher. 
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REGLER PINGISIADEN 
Säsongen 2022 - 2023 

 
 
Pingisiaden är en tävling öppen för spelare som är Flickor 12 och Pojkar 12 eller 
yngre den aktuella säsongen. Det finns en flickklass och en pojkklass i respektive 
nivå. Det är fri anmälan till samtliga nivåer enligt nedan.  
 
Spelformen skall anpassas så att spelarna får spela många matcher och i möjligaste 
mån får spela lika många matcher. Varje arrangör bestämmer sitt eget upplägg för 
spelform utefter sina egna förutsättningar. Vi vill dock ge en rekommendation till 
spelform med poolspel i flera steg enligt följande. 
 
Rekommenderad spelform för Pingisiaden: 
3-11 deltagare. En pool, alla mot alla. 
12-14 deltagare. Steg 1, två pooler med 6-7 i vardera. Steg 2, poolspel, en 4-pool för 
1-2, en 4-pool för 3-4 och en pool för placerade 5-7. 
15-19 deltagare. Steg 1, tre pooler med 5-7 i vardera. Steg 2, poolspel, en 6-pool för 
1-2, en 6-pool för 3-4 och en pool för placerade 5-7. 
20-28 deltagare. Steg 1, fyra pooler med 5-7 i vardera. Steg 2, poolspel med 1:or i en 
pool, 2:or i en pool och så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-7 spelare. 
29-35 deltagare. Steg 1, fem pooler med 5-7 i vardera. Steg 2, poolspel med 1:or i 
en pool, 2:or i en pool och så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-8 spelare. 
36-48 deltagare. Steg 1, sex pooler med 6-8 i vardera, Steg 2, poolspel med 1:or i en 
pool,  
2:or i en pool och så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-9 spelare. 
49-60 deltagare. Steg 1, tolv pooler med 4-5 i vardera. Steg 2A, poolspel där 1-2:or 
spelar i fyra pooler med 6-pooler. Steg 2B, poolspel där 3-5:or spelar i sex pooler 
med 4-6 i vardera. Steg 3A, poolspel med 1:or från steg 2A i en pool, 2:or i en pool 
och så vidare. Steg 3B, poolspel med 1:or från steg 2B i en pool, 2:or i en pool och 
så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-9 spelare. 
Minst 61 deltagare. Arrangör bestämmer själv spelform. 
 
 
1:a nivån, Zon- eller kretsnivå 
Kan genomföras i geografiskt stora distrikt. Distrikt avgör om de vill genomföra 
denna nivå. 
 
Distrikt bestämmer själva eventuell anmälningsavgifts storlek. 
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2:a nivån, Distriktsnivå 
SBTF rekommenderar att distriktsnivån spelas i samband med Distriktsmästerskap, 
men det är upp till varje distrikt att bestämma när distriktsnivån spelas.  
 
Anmälningsavgiften är 100:- per spelare. 
 
Arrangerande förening/distrikt står för kostnaden för medaljer till de fyra bästa i 
varje klass. SBTF beställer, fakturerar och skickar medaljer till resp. distrikt.  
 
 
3:e nivån, Regionnivå 
Regionnivån spelas förslagsvis i samband med Regionmästerskap, men det är upp 
till varje region att besluta när regionnivån skall spelas. 
 
Anmälningsavgiften är 200:- per spelare. 
 
Arrangerande förening/region står för kostnaden för medaljer till de fyra bästa i 
varje klass. SBTF beställer, fakturerar och skickar medaljer till resp. region.  
 
 
4:e nivån, Riksnivå  
Spelas som en egen tävling eventuellt i början av januari. Pojkarna spelar normalt i 
Stockholm med Spårvägens BTK som arrangör. Flickorna spelar normalt i Köping 
med Köpings BTK som arrangör. 
 
Anmälningsavgiften är 400:- per spelare. 
 
Pokaler till segrarna. Arrangerande förening står för kostnaden för medaljer till 
samtliga deltagare. SBTF beställer, fakturerar och skickar medaljer till arrangören.  
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REGLER REGION TOP-12 
OCH 

RIKS TOP-12 
2022-2023 

 
Arrangör Region Top-12 
Tävlingen alternerar mellan distrikten i regionen enligt en av regionen fastställd 
plan. Varje region bestämmer själva om tävlingen skall genomföras. Arrangerande 
distrikt skall senast 1 januari utse arrangör för de tävlingar som skall genomföras 
kommande höst. Distriktsförbundet skall förvissa sig om och ansvara för att 
arrangerande förening kan genomföra tävlingen på ett ur sportslig och publik 
synpunkt tillfredsställande sätt och i enlighet med fastställda regler. 
 
Arrangör Riks Top-12 
Arrangeras av Svenska Bordtennisförbundet i samarbete med utsedd förening. 
Ansökan om att arrangera Riks Top-12 skall vara SBTF tillhanda senast den 15 
september säsongen före tävlingen. 
 
Tidpunkt 
Rekommendationen är att Region Top-12 spelas den 22-23 oktober 2022, skall 
dock spelas senast helgen före Allhelgonahelgen.  
 
Riks Top-12 spelas den 17-18 december 2022 i Falkenberg. Arrangör SBTF i 
samarbete med Falkenbergs BTK. 
 
Klasser och deltagare 
Region Top-12 spelas i klasserna H20, H17, P15, P13, D17, F15 och F13 och 
Paraklass 12-20 år med 12 deltagare per klass. 
Spelare deltar i sin egen klass. 
Riks Top-12 spelas i klasserna H17, P15, P13, D17, F15 och F13 med 12 deltagare 
per klass. Det spelas ingen Paraklass vid Riks Top-12. 
 
Uttagning Region Top-12 
Uttagning görs av SBTF enligt rankingpoäng per den 5 september 2022. 
Uttagningen omfattar 12 spelare per klass och reserver.  
 
Observera att spelare som är uttagen, av förbundskapten, till Riks Top-12 inte ska 
delta i Region Top-12. 
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Kvalificering och uttagning till Riks Top-12 
1:an och 2:an vid Region Top-12 i klasserna H20, H17, P15, P13, D17, F15 och 
F13 är kvalificerade till Riks Top 12 i respektive klass. 
 
Fyra platser i klasserna H17, P15, P13, D17, F15 och F13, tas ut av respektive 
förbundskapten senast den 10 september 2022. Dessa spelare ska inte delta i region 
Top-12. 
 
Eventuellt uppkomna vakanta platser tillsätts enligt upprättad reservordning som 
omfattar i första hand ej kvalificerade 3:or och i andra hand 4:or och vid 7dje hand 
5:or vid Region Top-12. Spelare med samma placering vid Region Top-12 
rangordnas enligt ranking per den 7 november 2022. 
 
Inbjudan 
Inbjudan till spel i Region Top-12 utsänds av arrangören senast den 20 september 
2022. Inbjudan sänds till de föreningar som fått ordinarie spelare och reserver 
uttagna, samt till distrikten och SBTF. SBTF förser arrangör med uttagningslistor. 
 
Inbjudan till spel i Riks Top-12 utsänds av arrangören senast den 15 november 
2022. Inbjudan sänds till de föreningar som fått ordinarie spelare eller reserver 
uttagna samt till distrikt och SBTF. SBTF förser arrangör med uttagningslistor. 
 
Inbjudan skall innehålla förteckning över samtliga ordinarie spelare och 
reservordning samt fullständiga uppgifter om tävlingen. I inbjudan skall påpekas 
vikten av att återbud på grund av skada eller annat skäl lämnas så snart som möjligt 
till arrangören. Eftersom det ofta kan vara svårt att snabbt få tag i reserverna vid 
ev. återbud är det lämpligt att arrangören i samband med utsändande av inbjudan 
begär in uppgift om samtliga reservers mejladresser och telefonnummer. 
 
Vid återbud kallar arrangören omedelbart reserver i turordning. Lämnat återbud 
kan inte återtas om reserv hunnit kallas.  
 
Spellokal, utrustning mm. 
Tävlingen spelas i hall med minimimått 40 x 20 m. Region Top-12 spelas med 12 
bord där hagarnas mått skall vara minst 10 x 6 m. Riks Top-12 spelas med 12 bord 
där hagarnas mått skall vara minst 10 x 6 m. Träningslokal med minst 6 bord skall 
finnas i anslutning till tävlingshallen. Tävlingen skall genomföras enligt 
bestämmelserna för A-tävling. 
 
Spelordning Region Top-12 och Riks Top-12 
Lottning vid Region Top-12 görs fredag kväll, klockan 19.00, dagen före tävling. 
De 12 spelarna i respektive klass rangordnas enligt senaste ranking och lottas parvis 
(1 och 2, 3 och 4 osv.) i två grupper (A och B). Spelare från samma förening skall 
lottas i samma grupp och i möjligaste mån mötas så tidigt som möjligt. Ev. spelare 
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som inplaceras efter genomförd lottning placeras på vakant plats. Det inledande 
gruppspelet spelas enligt följande inom respektive grupp: 
 
Omgång 1:  1-6 2-4 3-5 
Omgång 2:  1-4 2-5 3-6 
Omgång 3:  1-5 2-3 4-6 
Omgång 4:  1-3 2-6 4-5 
Omgång 5:  1-2 3-4 5-6 

    
Spelare i pool A flyttas till grupp C och spelare i pool B till grupp D, där de 
rangordnas efter resultaten i det första poolspelet.  
 
Det avslutande gruppspelet spelas sedan enligt följande: 
 
Omgång 6: C1 - D6 C2 - D5 C3 - D4 C6 - D1 C5 - D2 C4 - D3 
Omgång 7: C1 - D5 C2 - D4 C3 - D6 C5 - D1 C4 - D2 C6 - D3 
Omgång 8: C1 - D4 C2 - D3 C5 - D6 C4 - D1 C3 - D2 C6 - D5 
Omgång 9: C1 - D3 C2 - D6 C4 - D5 C3 - D1 C6 - D2 C5 - D4 
Omgång 10: C1 - D2 C3 - D5 C4 - D6 C2 - D1 C5 - D3 C6 - D4 
Omgång 11: C1 - D1 C2 - D2 C3 - D3 C4 - D4 C5 - D5 C6 - D6 
      
Matcherna spelas i 4 set, först till 11. Vid ställningen 10-10 avgörs setet med en 
sista boll, en så kallad ”golden point”.  
 
Vid uträkning av placering i tävlingen gäller följande: 

1) Varje vunnet set under tävlingen ger 1 poäng. Spelare med högst poäng 
kommer etta, den med näst högst poäng tvåa osv. 

2) Om två eller fler spelare hamnar på samma poäng, avgörs den inbördes 
placeringen genom att räkna samman poängen enbart mellan inblandade 
spelare. 

3) Om den inbördes poängen mellan berörda spelare fortfarande är lika avgörs 
den inbördes placeringen genom beräkning av den inbördes bollkvoten. 

4) Så snart en placering eller fler kan bestämmas enligt punkt 2-3 enligt ovan, 
tas den eller de spelarna bort och övriga kvarstående spelares placering 
börjar beräknas på nytt från punkt 2. 

5) Om det med ovanstående beräkning inte går att skilja två eller flera spelare 
åt, avgörs deras inbördes placering med hjälp av lott. 

 
Om en spelare avbryter en pågående match räknas spelade bollar och set, ej spelade 
set förloras med 0-11, spelaren kvarstår i tävlingen. Om en spelare inte kommer till 
spel i en match stryks spelaren ur tävlingen och spelarens samtliga tidigare spelade 
matcher stryks. 
 
Matcherna i Region Top-12 och Riks Top-12 är inte rankinggrundande. 
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Spelordning Riks-10:an 
Spelordningen görs iordning senast klockan 12.00 den första speldagen. De 10 
spelarna i respektive klass rangordnas enligt senaste ranking 1-10. Det inledande 
gruppspelet spelas enligt följande: 
 
Omgång 1:  1-10 2-9 3-5 4-7 6-8 
Omgång 2:  1-9 2-10 3-8 4-5 6-7 
Omgång 3:  1-8 2-7 3-6 4-9 5-10 
Omgång 4:  1-7 2-8 3-10 4-6 5-9 
Omgång 5:  1-6 2-5 3-9 4-8 7-10 
Omgång 6:  1-5 2-6 3-7 4-10 8-9 
Omgång 7:  1-4 2-3 5-8 6-10 7-9 
Omgång 8:  1-3 2-4 5-7 6-9 8-10 
Omgång 9:  1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
 
Matcherna i gruppspelet spelas i 4 set. Vid uträkning av placering i gruppspelet 
gäller följande: 

6) I gruppspelet ger varje vunnet set 1 poäng. Spelare med högst poäng 
kommer etta, den med näst högst poäng tvåa osv. 

7) Om två eller fler spelare hamnar på samma poäng, avgörs den inbördes 
placeringen genom att räkna samman poängen enbart mellan inblandade 
spelare. 

8) Om den inbördes poängen mellan berörda spelare fortfarande är lika avgörs 
den inbördes placeringen genom beräkning av den inbördes bollkvoten. 

9) Så snart en placering eller fler kan bestämmas enligt punkt 2-3 enligt ovan, 
tas den eller de spelarna bort och övriga kvarstående spelares placering 
börjar beräknas på nytt från punkt 2. 

10) Om det med ovanstående beräkning inte går att skilja två eller flera spelare 
åt, avgörs deras inbördes placering med hjälp av lott. 

 
Om en spelare avbryter en pågående match räknas spelade bollar och set, ej spelade 
set förloras med 0-11, spelaren kvarstår i tävlingen. Om en spelare inte kommer till 
spel i en match stryks spelaren ur tävlingen och spelarens samtliga tidigare spelade 
matcher stryks. 
 
Matcherna i gruppspelet är inte rankinggrundande. 
 
Efter gruppspelet spelas ett slutspel med de 6 högst placerade spelarna från 
gruppspelet. Matcherna i slutspelet spelas i bäst av 7 set, förutom match 5 och 6 
som spelas i bäst av 5 set. Spelordningen i slutspelet är enligt följande: 
 
Match 1:   Grupplacering 3 – Grupplacering 6 
Match 2:   Grupplacering 4 – Grupplacering 5 
Match 3:   Grupplacering 2 – Vinnare match 1 
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Match 4:   Grupplacering 1 – Vinnare match 2 
Match 5, om slutplacering 5-6: Förlorare match 1 – Förlorare match 2 
Match 6, om slutplacering 3-4: Förlorare match 3 – Förlorare match 4 
Match 7, om slutplacering 1-2: Vinnare match 3 – Vinnare match 4 
 
Priser 
Arrangören står för kostnaden för medaljer som tillhandahålls av SBTF (guld, 
silver, brons) till de tre främsta i varje klass. Kostnaden är 60 kronor per medalj. 
Gäller både i Region Top-12 och Riks Top-12. 
 
Anmälningsavgift 
Fastställs av SBTF:s förbundsmöte. För närvarande gäller 300 kronor per spelare 
och tävling. Arrangören skall betala 7 + 7 % till SBTF och SDF, avgiften till SBTF 
faktureras arrangerande förening efter tävlingen. 
 
Redovisning och administration 
Tävlingen administreras i kombination av TTCoordinator samt system som SBTF 
tar fram. Samma dag tävlingen avslutas skall tävlingsfilen till TTCoordinator skickas 
till sbtf.ranking@gmail.com. 
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LAG-SM FÖR UNGDOM 
2022 - 2023 

 
 
Klasser 
Tre pojkklasser. Pojkar 14 (födda 2008 och senare), Pojkar 16 (födda 2006 och 
senare), Herrjuniorer 18 (födda 2004 och senare).  
Tre flickklasser. Flickor 14 (födda 2008 och senare), Flickor 16 (födda 2006 och 
senare), Damjuniorer 18 (födda 2004 och senare). 
 
Lagsammansättning och spelform 
Samtliga klasser spelas med tvåmannalag. Spelformen är ”Davis Cup” först till 3 
vinster. Det innebär först två singlar, A-X och B-Y. Därefter spelas en 
dubbelmatch, som kan innehålla andra spelare än de som spelat singel. Är matchen 
inte avgjord efter dubbeln avslutas matchen med singelmatcherna A-Y och B-X. 
 
Observera att enskild spelare är begränsad att delta i ett lag i en åldersklass. 
 
Finalspel 
Finalspel rekommenderas spelas vid datumet 22-23 april 2022. Arrangör tilldelas 
senare. Till finalspelet kvalificerar sig 6 lag per klass där alla möter alla. 
Kvalificerade lag står själva för resa och uppehälle vid finalspelet. 
 
Kvalspel 
Om fler än 6 lag anmäler sig i en klass sker ett kvalspel som spelas söndag den 29 
januari 2022. Under förutsättning att det finns föreningar som kan arrangera 
kvalspel kommer kvalificeringen till finalspelet att spelas med 2-8 lag per 
kvalificeringsgrupp, se fördelning av antal lag per grupp enligt nedan. 
 
Förutsättningar för arrangör av kvalspel är att arrangerande förening ansvarar för 
lokal och tillräckligt antal funktionärer. Faktiska kostnader för godkända 
matchdomare ska delas lika mellan deltagande lag. Gästande lag står för sina egna 
kostnader gällande resa, mat och ev. logi. Spellokalen skall förutom utrymme för 
spelare, ledare och publik, beroende på antal lag ha plats för minst 2, 4, 6 eller 8 
bord med utrymme minst 5x10 m per bord. 
 
För att säkerställa att kvalmatcherna hinner genomföras under en dag bör hallen 
vara tillgänglig för spel kl. 9-18. Ansökan att vara arrangör görs i samband med 
anmälan för respektive lag. SBTF bestämmer gruppindelning och fördelar 
arrangörer bland de som visat intresse för det. 
 

110



Om det saknas arrangör för någon kvalgrupp så spelas kvalgruppen med cupspel 
där SBTF lottar hemmalag. Reskostnaden skall i dessa fall delas lika mellan hemma- 
och bortalag. 
 
 
Fördelning utifrån antal anmälda lag:     

Antal       Till slutsp. 
anm. lag Kvalgr. 1 Kvalgr. 2 Kvalgr. 3 Kvalgr. 4 Kvalgr. 5 Kvalgr. 6 per kvalgr. 

7 3 4 direkt - - - - 2+4 direkt 
8 4 4 - - - - 3 
9 3 3 3 - - - 2 
10 3 3 4 - - - 2 
11 3 4 4 - - - 2 
12 4 4 4 - - - 2 
13 2 2 2 2 2 3 1 
14 2 2 2 2 3 3 1 
15 2 2 2 3 3 3 1 
16 2 2 3 3 3 3 1 
17 2 3 3 3 3 3 1 
18 3 3 3 3 3 3 1 
19 3 3 3 3 3 4 1 
20 3 3 3 3 4 4 1 
21 3 3 3 4 4 4 1 
22 3 3 4 4 4 4 1 
23 3 4 4 4 4 4 1 
24 4 4 4 4 4 4 1 
25 3 4 4 4 4 6 1 
26 4 4 4 4 4 6 1 
27 3 4 4 4 6 6 1 
28 4 4 4 4 6 6 1 
29 3 4 4 6 6 6 1 
30 4 4 4 6 6 6 1 
31 3 4 6 6 6 6 1 
32 4 4 6 6 6 6 1 
33 3 6 6 6 6 6 1 
34 4 6 6 6 6 6 1 
35 4 6 6 6 6 7 1 
36 6 6 6 6 6 6 1 
37 6 6 6 6 6 7 1 
38 6 6 6 6 7 7 1 
osv        
48 8 8 8 8 8 8 1 

 
Seedning och gruppindelning 
I samband med anmälan till lag-SM anges en preliminär laguppställning för 
respektive lag. En lagranking per klass upprättas av SBTF utifrån inlämnade 
preliminära laguppställningar.  
Lag rankade 1-6 seedas i kvalspelet. Övriga lag fördelas i grupperna enligt 
geografiska hänsyn. 
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Till finalspelet inlämnas en ny preliminär laguppställning och en ny lagranking 
upprättas. Spelordningen i finalspelet bestäms utifrån lagrankingen enligt följande 
spelordning: 
 
Omgång 1. 1-6, 2-4, 3-5 
Omgång 2. 4-1, 5-2, 6-3 
Omgång 3. 1-5, 2-3, 4-6 
Omgång 4. 3-1, 6-2, 5-4 
Omgång 5. 1-2, 3-4, 5-6 
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KVALIFICERINGSREGLER  
SM-TÄVLINGAR 2023 

 
Samtliga licensierade spelare som är svenska medborgare eller har giltigt 
speltillstånd för SM-tävling äger rätt att delta i/kvalificera sig till SM-tävling. 
 

SM 
SM spelas i Uppsala den 23-26 mars 2023. Arrangör, SBTF i samarbete med 
Uppsala BTK.  
 
Vid SM spelas Herrsingel, Damsingel, Herrdubbel, Damdubbel och Mixeddubbel. 
Singelklasserna inleds med ett poolspel för de som inte är seedade. Dubbelklasserna 
spelas i form av cupspel. 
 
Utöver dessa klasser spelas även U20 singel för herrar och damer samt Paraklasser i 
lag, singel och dubbel. 
 
I Herrsingel deltar 64 spelare. I Damsingel är deltagarantalet 32 spelare.  
I U20 för herrar deltar 48 spelare. I U20 för damer är antalet 24 spelare. 
Deltagande i Paraklasser är öppet för alla spelare som har en pararegistrering. 
 
Kvalificerade för spel i Herrsingel och Damsingel är:  
1) DM-segrare 2022 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera 
sig om rätt förutsättningar uppnås).  
2) Max två wildcard per klass.  
3) Till övriga platser sker uttagning enligt ranking per den 2 januari 2023. 
 
Kvalificerade för spel i U20 herrsingel och U20 damsingel är; 
1) Max två wildcard per klass. 
2) Till övriga platser sker uttagning till de spelare som tagit flest poäng vid SM-
kvalificerande tävlingar i U20 fram till och med den 31 december 2022. Vid lika 
poäng avgörs den inbördes placeringen av rankingtal per den 2 januari 2023. 
 
Kvalificerade för spel i Herrdubbel, Damdubbel och Mixeddubbel är: 
1) Samtliga par som segrat i DM 2022 i respektive klass (i sammanslagna distrikt 
kan fler kvalificera sig om rätt förutsättningar uppnås). DM-segrare i dubbel vars 
partner av olika skäl inte kan delta i SM, kan delta om han/hon hittar partner från 
annat distrikt som är i samma belägenhet. 
2) Samtliga deltagare som kvalificerat sig till spel i herr- respektive damsingel vid 
SM. 
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Ungdoms SM 
Ungdoms SM spelas i Helsingborg den 18-21 maj 2023. Arrangör, SBTF i 
samarbete med BTK Rekord. Vid Ungdoms SM spelas Singel, dubbel och 
mixeddubbel i följande åldersklasser: 
 
Pojkar och Flickor 14 år  
Pojkar och Flickor 16 år 
Herr- och Damjunior 18 år singel 
USM Mixed lag 
 
Utöver dessa klasser spelas även Paraklasser för åldersklassen 20 år. 
 
Singelklassen för Pojkar 14 består av 96 spelare.  
Singelklassen för Flickor 14 består av 64 spelare.  
Singelklassen för Pojkar 16 består av 80 spelare.  
Singelklassen för Flickor 16 består av 40 spelare.  
Singelklassen för Herrjuniorer 18 består av 64 spelare.  
Singelklassen för Damjuniorer 18 består av 32 spelare.  
Deltagande i Paraklasser är öppet för alla spelare med rätt ålder som har en 
pararegistrering. 
 
Spelare har, under förutsättning att man kvalificerat sig, rätt att starta i två 
singelklasser, två dubbelklasser och en mixeddubbel vid Ungdoms SM. En 
kvalificerad spelare har rätt att spela sin egen åldersklass samt närmast äldre 
åldersklass. Spel i Paraklasser inräknas inte i den begränsningen. 
 
Singelklasserna vid Ungdoms SM inleds med poolspel för samtliga kvalificerade. De 
två främsta i respektive pool går vidare till slutspel. Slutspelet spelas i form av cup. 
Paraklasser i singel spelas med B-slutspel. 
 
Dubbelklasser vid Ungdoms SM spelas i form av cupspel. 
 
Mixeddubbel innehåller två spelare, en dam- och en herrspelare som är 
kvalificerade för singelspel vid Ungdoms SM. Spelare i ett lag ska ha licens för 
samma förening. Om möjligt kan flera lag anmälas från samma förening. 
 
Kvalificerade för spel i singelklasserna P14, F14, P16, F16, HJ18 och DJ18 vid 
Ungdoms SM är: 
1) DM-segrare 2022 i respektive klass (i sammanslagna distrikt kan fler kvalificera 
sig om rätt förutsättningar uppnås). 
2) Segrare vid regionmästerskap 2022 i respektive klass. 
3) Max två wildcard per klass. 
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4) Till övriga platser sker uttagning enligt inspelade poäng vid SM-kvalificerande 
tävlingar per den 2 april 2022. Vid lika poäng avgörs den inbördes placeringen av 
rankingtal per den 3 april 2022. 
 
Kvalificerade för spel i Pojk-, Flick- och mixeddubbel 14, 16 och 18 år är: 
1) Samtliga deltagare som kvalificerat sig till singelspel i respektive åldersklass vid 
Ungdoms SM. 
 

SM-kvalificerande tävlingar och poängtabell 
Följande tävlingar är SM-kvalificerande i åldersklasserna 14, 16, 18 och 20; 
2-4/9  Sweden Tour - Halmstad Masters, Halmstad 
30/9-2/10  Sweden Tour - Rekordspelen, Helsingborg 
3-6/11  Sweden Tour - Ängby International, Stockholm 
12-13/11  Distriktsmästerskap 
26-27/11  Sweden Tour - Flymanpokalen, Karlskrona 
4-5/12  Regionmästerskap 
Följande tävlingar är SM-kvalificerande i åldersklasserna 14, 16 och 18; 
20-22/1  Sweden Tour - Söderspelen, Borås 
10-12/2  Sweden Tour - Eslövsspelen, Eslöv 
24-26/2  Sweden Tour - Safirs Internationella, Örebro 
31/3-2/4  Sweden Tour - Spårvägenspelen, Stockholm 
Deltagande i SM-kvalificerande klass ger poäng som ligger till grund för seedning i 
14-, 18- och 20-årsklass samt SM-uttagning i åldersklasserna 14, 16, 18 och 20 
enligt följande tabell; 

Antal deltagare  1:a 2:a 
Förlust i 
semifinal 

Förlust i 
kvartsfinal 

Förlust i 
1/8-

delsfinal 

Förlust i 
1/16-

delsfinal 

Förlust i 
1/32-

delsfinal 
3  3 2 1 - - - - 
4  4 3 2, 1 - - - - 
5  6 4 3, 2 1 - - - 

6-8  10 6 4 2 - - - 
9-16  15 9 6 3 2 - - 

17-24  21 13 9 5 3 2 - 
25-32  28 18 13 7 4 2 - 
33-48  36 24 18 9 5 3 2 
49-64  45 31 24 12 7 4 2 
65-96  55 39 31 16 9 5 3 

minst 97  66 48 39 20 11 7 4 
 
Spelare vid poolspel som inte går till slutspel erhåller 1 p om man är sist i poolen 
och 2 p om man är näst sist eller bättre i poolen. Vid minst 65 spelare ger en förlust 
i 1/64-delsfinal 2 p 
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Veteran SM 

Veteran SM spelas i Karlskrona den 20-23 april 2023. Arrangör, SBTF i samarbete 
med Lyckeby BTK.  
 
Till Veteran SM är det fri anmälan. Dock gäller startbegränsning. Herrar har rätt att 
starta i en lag-, en singel-, en dubbel- och en mixedklass. Damer har rätt att starta i 
en lag-, två singel-, en dubbel- och en mixedklass. Deltagande i paraklass omfattas 
inte av begränsningen. 
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MANUAL FÖR LOTTNING 
 

1. LOTTNINGSKONTROLLANT  
Lottningskontrollant, som kan vara samma person som är utsedd som överdomare, 
skall finnas närvarande vid alla lottningar inför eller under tävlingen. 

Lottningskontrollantens uppgift är att kontrollera att gällande bestämmelser följs vad 
gäller bl.a. lottningsförfarande, maximerat antal starter, tidsprogram, seedning m.m. 
Det bör poängteras att lottningskontrollanten är ytterst ansvarig för att alla 
bestämmelser vid lottning följs. Lottningskontrollant skall vara närvarande vid och 
övervaka en tävlings samtliga lottningar. Lottningskontrollanten äger rätt till av 
distriktsförbundet fastställt arvode.  

1.1 Svenska Mästerskap  
Lottningskontrollant utses av SBTF.  

 
1.2 Övriga tävlingar  
Lottningskontrollant utses av det SDF, där tävlingen arrangeras. 

 
2. SEEDNING 
a. Svenska mästerskap 
SBTF fastställer vid Senior-SM seedning enligt riksranking som var gällande vid 
uttagningstillfället. Samtliga spelare i herr- och damsingel seedas. 16 herrar och 8 
damer seedas direkt till slutspel. Övriga spelare inplaceras i pooler enligt snake-
metoden. 
 
Förbundskaptener fastställer seedning i dubbelklasserna med: 

• 8 par i Herrdubbel och Mixeddubbel 
• 4 par i Damdubbel 

 
Seedning av singelklasser vid Ungdoms SM samt U20 görs enligt datarankingen. 
Poängtabell och SM-kvalificerande tävlingar samt datum för seedning bestäms av 
SBTF. SBTF fastställer seedning vid Ungdoms SM och U20 enligt följande: 
samtliga spelare i singelklasserna för 14, 16, 18 och 20 år seedas. Inplacering i pooler 
görs enligt snakemetoden. 
de 8 bästa paren i Herrjuniordubbel och Pojkdubbel, där spelarnas individuella 
rankingpoäng lagts samman. 
de 4 bästa paren i Damjuniordubbel, Flickdubbel och Mixeddubbel, där spelarnas 
individuella rankingpoäng lagts samman. 
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Seedning av paraklasser görs av en seedningsgrupp bestående av tre personer, 
förbundskapten, landslagsansvarig junior samt person utsedd av SBTF.  
 
Vid Veteran-SM gäller samma seedningsregler som vid ”övriga tävlingar”.  

 
b. övriga tävlingar  
Respektive arrangör fastställer seedningen enligt resp. SDF:s bestämmande enligt 
nedan.  Avvikelse från nedanstående rekommendation får ske om så anges i inbjudan 
till tävlingen. För 11-årsklasser och yngre skall det inte förekomma någon seedning. 
 
Cupspel 
Antal deltagande spelare/par/lag: Antal seedade: 
2-15    2 
16-31    4 
32-63    8 
64-127    16 
128-    32 om arrangören så finner lämpligt 
 
Poolspel 
Antal pooler:   Antal seedade: 
2-3    2 
4-7    4 
8-15    8 
16-    16 
 
Undantag gäller vid tävlingsstandard Elit och individuella SM där en spelare per pool 
kan seedas. 
 
Aktuell dataranking skall ligga till grund för seedningen.  
 
3. LOTTNING  
Moderförening och farmarklubb skall betraktas som en förening och samtliga spelare 
skall vara anmälda i moderföreningens namn. Det är inte tillåtet att överflytta 
anmälan på annan person.  
 
3.1 Poolspel 
Vid poollottning, om de seedade spelarna deltar i poolspelet, gäller att 1:a seedade 
placeras i pool 1, 2:a seedade i pool 2, o s v. Spelare från samma förening skall så 
långt möjligt lottas i olika pooler. Om antalet spelare från en förening är fler än antalet 
pooler, skall spelarna lottas en vardera i respektive pool och övriga sedan slumpvis 
lottas ut i olika pooler. Detta utan hänsyn till inbördes ranking i föreningen. 
Vid poolspel med snakemetoden skall alla spelarna rangordnas från första till sista 
spelaren och de placeras sedan ut i rangordning i poolerna. Hänsyn tas till 
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klubbtillhörighet och lottningen justeras så att man byter plats med närliggande i 
rangordningen vid fler spelare från samma förening i samma pool. 
Varje pool skall så långt som möjligt innehålla minst fyra spelare. I varje poolklass 
får det finnas maximalt tre pooler med tre spelare. Från poolen skall minst de två 
främsta gå till slutspel.  
 
3.1.1 Slutspelslottning vid poolspel – där seedade spelare deltagit i poolspelet 
Segraren i seedad pool (behöver således inte vara den spelare som ursprungligen var 
seedad) utplaceras/lottas enligt följande: 

• Segraren i seedad pool 1 (seedad som nr 1) placeras på övre halvans översta 
plats. 

• Segraren i seedad pool 2 (seedad som nr 2) placeras på nedre halvans nedersta 
plats 

• Segrarna i seedad pool 3-4 lottas ut på övre halvas nedersta plats respektive 
under halvans översta plats 

• Segrarna i seedad pool 5-8 lottas ut på första och tredje kvartens nedersta 
platser respektive andra och fjärde kvartens översta platser. 

• Segrarna i seedad pool 9-16 lottas ut utlottas på första, tredje, femte och sjunde 
åttondelarnas nedersta platser respektive andra, fjärde, sjätte och åttonde 
åttondelarnas översta platser. 

 
Övriga poolsegrare skall i första slutspelsomgången, om möjligt, inte lottas mot 
annan poolsegrare. Spelare från samma pool skall placeras på varsin halva. 
Poolsegrare skall fördelas jämnt mellan halvor, kvartar och åttondelar. Någon hänsyn 
till föreningsprincipen behöver inte tas. Detta innebär att spelare från samma 
förening kan mötas redan i slutspelets första omgång. 
 
3.1.2 Slutspelslottning vid poolspel – där seedade spelare inte deltagit i 
poolspelet 

• Spelare seedad som etta placeras på övre halvans översta plats. 

• Spelare seedad som två placeras på nedre halvans nedersta plats. 

• De två därnäst seedade utlottas på övre halvans nedersta plats respektive nedre 
halvans översta plats.  

• De fyra därnäst seedade utlottas på första och tredje kvartarnas nedersta 
platser respektive andra och fjärde kvartarnas översta platser.  

• De åtta därnäst seedade utlottas på första, tredje, femte och sjunde 
åttondelarnas nedersta platser respektive andra, fjärde, sjätte och åttonde 
åttondelarnas översta platser.  
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Poolsegrare skall i första slutspelsomgången, om möjligt, inte lottas mot seedad 
spelare eller annan poolsegrare. Spelare från samma pool skall placeras på varsin 
halva. Poolsegrare skall fördelas jämnt mellan halvor, kvartar och åttondelar. Någon 
hänsyn till föreningsprincipen behöver inte tas. Detta innebär att spelare från samma 
förening kan mötas redan i slutspelets första omgång. 
 
3.2 Cupspel 
Vid lottning av cupspel gäller följande:  

• Spelare seedad som etta placeras på övre halvans översta plats. 

• Spelare seedad som två placeras på nedre halvans nedersta plats. 

• De två därnäst seedade utlottas på övre halvans nedersta plats respektive nedre 
halvans översta plats.  

• De fyra därnäst seedade utlottas på första och tredje kvartarnas nedersta 
platser respektive andra och fjärde kvartarnas översta platser.  

• De åtta därnäst seedade utlottas på första, tredje, femte och sjunde 
åttondelarnas nedersta platser respektive andra, fjärde, sjätte och åttonde 
åttondelarnas översta platser.  

Spelare från samma förening skall fördelas jämnt på olika halvor/kvartar/åttondelar 
etc samt om möjligt ej lottas mot varandra i sin första match. (S.k. ”blandade 
dubbelpar” med spelare från olika föreningar kan aldrig komma i fråga för utlottning 
enligt ovan). 
 
Om spelare från utländskt landsförbund har rätt att delta bör spelare från samma 
landsförbund inte mötas i sin första match.  
 
3.3 Särregler för SM tävlingar 
För SM-tävlingar (ej veteran SM och Para SM) gäller att: 
 

• Spelare/par från samma distrikt skall vid cupspel inte lottas mot varandra i 
första omgången och vid poolspel om möjligt inte hamna i samma pool. 

 
• I klass med poolspel när de seedade spelarna står över poolspelet gäller 

följande: 
 

1. Vid 24 spelare dvs. 4 pooler lottas poolsegrarna mot seedade 5-8 och 
pooltvåorna lottas mot seedade 1-4 i första slutspelsomgången. 

 
3. Vid 48 spelare dvs. 8 pooler lottas poolsegrarna mot seedade 9-16 och 
pooltvåorna lottas mot seedade 1-8 i första slutspelsomgången. 
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4. PROTEST  
Enligt utdrag ur § 25 i Tävlingsreglerna hanteras protest enligt följande. 
 
Protest gällande seedning och/eller lottning skall ges in senast tre dagar före 
tävlingsdagen. 
Protest gällande poolindelning, slutspelslottning vid poolspel samt lottning som görs 
speldagen skall ges in snarast efter att poolindelningen/lottningen offentliggjorts och 
innan första match påbörjats med anledning av den lottning som protesten avser. 
 
Protest enligt ovan skall lämnas till tävlingsledaren. Lottningskontrollant eller 
överdomare, efter samråd med tävlingsledaren, beslutar om nödvändig ändring av 
seedning och/eller lottningen. 
 
Ändring av lottning skall alltid ske så enkelt som möjligt, bortglömd spelare 
inplaceras i första hand på känd walk over plats, i andra hand på vakantplats eller 
genom ytterligare en match i kvalomgång. Total omlottning skall ske endast i 
undantagsfall. Protest som medfört ändring skall så snart så är möjligt meddelas 
berörda spelare genom anslag samt via högtalare. 
 
Protest mot giltighet av match skall göras till överdomaren. Överdomaren avgör 
protesten och beslutar om nödvändig åtgärd. 
 
Lottningskontrollantens/överdomarens beslut enligt denna paragraf kan inte 
överklagas. 
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SERIEBESTÄMMELSER  
GÄLLANDE SPELÅRET 2022-2023 

Ändringar jämfört med föregående spelår är markerad med strykningar och grå överstrykning.  

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR  
SAMTLIGA NATIONELLA SERIER 

1. INLEDNING  

SBTF anordnar seriespel för herrar bestående av seriegrupperna Pingisligan, 
Superettan, division 1, division 2 samt division 3 och för damer, Pingisligan, 
Superettan samt division 1 och division 2.  

Lägre divisioner anordnas efter behov av respektive SDF som även fastställer regler 
för dessa serier.  

Slutspelen i Pingisligan herrar och Pingisligan damer gäller som Lag-SM. Segrande 
lag i slutspelet är Svensk Mästare. 

Seriespel anordnat av SBTF regleras i SBTF:s Tävlingsregler samt dessa 
Seriebestämmelser. 

2. SERIEAVGIFT 

Av SBTF:s förbundsmöte fastställd serieavgift skall betalas av föreningen till SBTF 
enligt utsänd faktura. För att få delta i seriespel skall avgiften vara betald innan 
seriestart. 

3. GARANTISUMMA 

Regeln är borttagen. 

4. ANTAL SERIEGRUPPER 

Pingisligan herrar, Superettan herrar, Pingisligan damer och Superettan damer 
består av en grupp. Division 1 damer består av två grupper, division 1 herrar och 
division 2 damer består av fyra grupper, division 2 herrar består av åtta grupper 
samt division 3 herrar består av 16 grupper. 

Varje grupp skall så långt det är möjligt omfatta åtta lag. SBTF fastställer grupp-
indelningen. 

Om inte tillräckligt med lag anmäler sig kan antalet seriegrupper bli lägre än 
ovanstående. 
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5. LAGETS STORLEK, ANTAL SET OCH SETLÄNGD 

Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan damer samt division 1 damer och 
division 2 damer spelas med tremannalag på två bord.  

Övriga serier spelas med fyramannalag på två bord. 

I div. 1-3 herrar får match komma till stånd även om ett eller båda lagen innehåller 
tre spelare. Hemmalagets spelare benämns A1, A2, A3 och A4 medan bortalagets 
spelare benämns B1, B2, B3 och B4. 

Lag som kommer till spel med enbart tre spelare skall använda platserna A1-A3 
respektive B1-B3 samt första dubbel till de spelare som deltar i matchen. Matcher 
med A4 respektive B4 samt andra dubbel förloras på wo. 

I division 1 damer och division 2 damer får match komma till stånd även om ett 
eller båda lagen innehåller två spelare. Hemmalagets spelare benämns A, B, och C 
medan bortalagets spelare benämns X, Y och Z. 

Lag som kommer till spel med enbart två spelare skall använda platserna B och C 
respektive X och Z till de spelare som deltar i matchen. Matcher med A respektive 
Y förloras på wo.  

I Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan herrar och Superettan damer 
skall lagen innehålla minst stipulerat antal spelare.  

Lag som vid matchstart inte innehåller lägsta stipulerat antal spelare förlorar 
matchen på wo. 

Annan spelare än de som deltagit i singelmatcherna har rätt att delta i dubbelmatch. 

I samtliga serier och kvalspel samt slutspelen för Pingisligan herrar och Pingisligan 
damer spelas matcherna i bäst av fem set till elva. Undantaget är ”tiebreak” för 
Pingisligan herrar och Pingisligan damer där den avgörande dubbelmatchen spelas i 
bäst av tre set till elva. 

I samtliga serier vinns varje set av den spelare eller par som först uppnår 11 poäng, 
såvida inte båda spelarna eller paren uppnått 10 poäng. I sådant fall vinner den 
spelare eller par som därefter får en ledning med 2 poäng.  

6. REPRESENTATION  

För att svensk spelare skall få representera förening i seriematch skall spelaren vara 
spelklar för föreningen och inneha giltig licens. 
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Licensierad spelare äger rätt att registrera sig för seriespel för annan förening än 
den som spelaren har licens för under förutsättning att spelaren under innevarande 
spelår inte har spelat seriespel för den förening spelaren har licens för.  
 
Med seriespel jämställs alla former av lagtävlingar för klubblag.  
 
En seriespelsregistrering görs genom övergång i enlighet med §§ 43-67. Övergångs- 
och registreringsavgift faktureras i samband med detta seriespelsföreningen.  
 
Registrering för seriespel i annan förening gäller under spelåret tills det att en ny 
övergång och registrering görs eller längst till den 30 juni då registreringen upphör 
att gälla. Spelare som registrerar sig för seriespel i annan förening äger under 
registreringstiden inte rätt att, med undantag för § 60 b, spela seriespel för den 
förening som spelaren har licens för.  
 
Damspelare äger rätt att göra en seriespelsregistrering för seriespel i herrserie och 
en annan seriespelsregistrering för spel i damserie. 
 
Seriespelsregistrerad skall i alla former av lagtävlingar för klubblag representera 
seriespelsföreningen. Undantaget är lagtävling vid Para-SM och USM Mixed Lag 
där representation sker för förening där spelaren är licensierad.  
 
Spelare som inte är svensk medborgare skall utöver vad som stadgas i första 
stycket, även inneha giltigt speltillstånd enligt § 69 om spelaren skall delta i någon 
av serienivåerna för herrar Pingisligan, Superettan, division 1, division 2 samt 
division 3 och för damer Pingisligan, Superettan, division 1 samt division 2. 
 
Ett lag i en lagmatch i Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan herrar, 
Superettan damer och division 1 herrar får inte innehålla mer än en icke schweizisk 
medborgare, EU/EES-medborgare eller med sådan jämställd person. I lägre 
divisioner kan fler än en icke schweizisk medborgare, EU/EES-medborgare eller 
med sådan jämställd person delta. 
 
I EU/EES ingår länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, 
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, samt Island, Norge och Liechtenstein. 
 
Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch kan endast använda 
spelare som är spelklar för den kvalspelande föreningen eller slutspelsföreningen 
senast den 15/2. Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch kan 
endast använda spelare som deltagit i minst fem seriematcher i grundserie för 
föreningen eller dess farmarförening. Har spelaren under spelåret spelat i en högre 
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division får spelaren användas endast under förutsättning att spelaren deltagit i 
minst två seriematcher i grundserien för det kvalspelande laget.  
 
I herrlag, dock ej i Pingisligan herrar, får även damspelare ingå. 

6.1 SPEL I FLER LÄNDER  

Spelare som spelar seriespel i utländsk liga får även representera svensk förening i 
seriespel i Sverige.  

6.2 JOKER  

Huvudförening med serielag i nationellt seriesystem kan i seriematch använda en 
spelare från farmarförening i lägre division som får representera huvudföreningen, 
den spelaren benämns Joker. Huvudförening har inför varje seriematch möjlighet 
att utse en ny Joker från farmarförening att delta i huvudföreningens serielag. 

Om förening inte önskar att spelare som överflyttas från farmarförening till 
huvudförening skall vara lagets Joker, skall övergång göras, senast första vardagen 
efter spelad match, enligt SBTF:s Tävlingsregler § 60. Sådan överflyttning innebär 
att spelaren registreras för huvudföreningen, och kan enbart återvända till 
farmarföreningen genom övergång enligt SBTF:s Tävlingsregler § 60 a.  

Om fler än en spelare överflyttas samtidigt från farmar- till huvudförening skall 
föreningen anmäla till SBTF om någon av spelarna skall betraktas som Joker, 
övriga gör övergång enligt SBTF:s Tävlingsregler § 60. 

Joker som används i huvudförening skall stå över en match för huvudföreningen i 
nästkommande omgång för att åter få representera farmarföreningen. När båda 
lagen spelar match samma dag räknas det som om spelaren har stått över en match. 
En spelare kan aldrig delta i seriespel för fler än ett lag under ett och samma dygn. 

Joker som deltar i huvudföreningens absolut sista match för säsongen, det vill säga 
att ytterligare serie-, kval- eller slutspelsmatch inte kommer att spelas under 
säsongen, blir spelklar för farmarföreningen 14 dagar efter huvudföreningens sista 
match. 

6.3 REGLER FÖR RESERVLAG 

I Superettan, division 1-3 herrar samt division 1-2 damer kan reservlag delta. 
Reservlag som deltar i seriespelet deltar enligt samma regler som övriga lag, med 
undantaget att reservlag aldrig kan flyttas upp till Pingisligan. Farmarförenings lag 
kan i samband med serieanmälan ombildas till reservlag. 

Förening med flera lag i nationella seriesystemet, med herrlag för sig och damlag 
för sig, kan ha ett representationslag vardera och ett eller flera reservlag vardera. 
Reservlagen benämns med föreningsnamnet följt av B, C och så vidare. 

125



Om flera reservlag från samma förening spelar på samma divisionsnivå i 
seriesystemet benämns de med föreningsnamnet följt av B1, B2 och så vidare. 
Förening som har flera lag på samma divisionsnivå tillåts att en gång per lag och 
spelår flytta en spelare till ett annat lag på samma divisionsnivå. En sådan flytt tillåts 
inte inför sista spelomgången.  

Exempel: Om en förening har sitt representationslag i division 1, två reservlag i division 2 och 
två reservlag i division 3, kallas reservlagen B1, B2, C1 och C2. Har en spelare under säsongen 
deltagit i lag B1 kan spelaren flyttas till lag B2 under förutsättning att ingen annan sådan flytt 
tidigare har gjorts under säsongen eller om det är inför den sista spelomgången. En spelare från lag 
B2 tillåts att på samma sätt flytta till lag B1, det kan vara samma spelare som flyttar tillbaka 
till lag B1. 

Om en förenings första reservlag spelar på samma nivå som föreningens 
representationslag benämns representationslaget med föreningsnamnet följt av A1 
och reservlaget föreningsnamnet följt av A2. 

6.4 FLYTTA SPELARE MELLAN LAG INOM SAMMA FÖRENING 

Spelare får under en seriehelg, intilliggande lördag och söndag, endast delta i ett av 
föreningens lag. 

Om en förening önskar flytta en spelare som deltagit i ett högre lag till närmast 
lägre lag skall spelaren först stå över en match för det högre laget. Spelaren blir 
spelklar för det lägre laget samma dag som spelaren står över match för det högre 
laget. Begränsning enligt första stycket under pkt 6.4 gäller dock. 

Om en förening önskar flytta ytterligare spelare till förenings närmast lägre lag vid 
samma tillfälle som ovan måste dessa spelare ha stått över två matcher för det 
högre laget. Dessa spelare blir spelklara dagen efter de stått över andra matchen för 
det högre laget. 

Exempel: Observera skillnaden att första spelaren blir spelklar samma dag denne står över för 
det högre laget, medan ytterligare spelare blir det först dagen efter de stått över andra matchen för 
det högre laget. 

Inga begränsningar finns för flytt av spelare från ett lägre lag till ett högre, förutom 
vad som nämns i punkt 6.3 samt i första stycket under punkt 6.4. 

Exempel: Flytt av spelare görs divisionsnivå för divisionsnivå. För att flytta spelare från 
exempelvis A-lag till C-lag måste spelaren först bli spelklar för B-lag, och sedan stå över för B-
laget för att bli spelklar för C-lag. 

Ifall flera lag från en förening spelar seriematcher samma dag anses i 
förekommande fall spelare ha stått över för det eller de lag i vilket denne inte deltar. 
Spelare kan dock endast bli spelklar samma dag för närmast lägre lag. 
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Exempel: En spelare kan, under förutsättning att villkoren enligt andra stycket är uppfyllda, 
representera B-laget samma dag som denne står över match för A-laget. Spelar A-lag, B-lag och 
C-lag samma dag räknas det som att spelaren stått över för både A-lag och B-lag, men blir 
spelklar för C-lag först dagen efter matcherna, och kan således inte representera C-laget. 

Spelare som tidigare deltagit i lag som vinner eller förlorar match på wo äger rätt att 
flytta ned till närmast lägre lag. Spelaren blir spelklar för det lägre laget samma dag 
som det högre laget haft wo-match. Endast en spelare kan med hänvisning till 
denna regel flyttas ned till närmast lägre serielag. 

Spelare som deltar i ett serielags absolut sista match för säsongen, det vill säga att 
ytterligare serie-, kval- eller slutspelsmatch inte kommer att spelas under säsongen, 
blir spelklar för närmast lägre serielag 14 dagar efter lagets sista match. Endast en 
spelare kan med hänvisning till denna regel flyttas ned till närmast lägre serielag. 

Ovanstående bestämmelser under punkt 6.4, om representationsrätt, gäller 
herrserierna för sig och damserierna för sig. 

7. PROTEST VID SERIESPEL  

Protest gällande regeltolkningsfrågor, tävlingsförhållanden, material, giltighet av 
seriematch samt spelares representationsrätt får endast lämnas av respektive lags 
lagledare. 

Beslut i regeltolkningsfrågor avgörs av tjänstgörande domare, eller i förekommande 
fall utsedd överdomare. Sådant beslut kan inte överklagas. 

Angående tävlingsförhållanden eller material skall lag som avser lämna protest 
underrätta motståndarlag och domare för att om möjligt tillsammans åtgärda 
aktuellt förhållande innan skriftlig protest lämnas. 

Protest mot tävlingsförhållanden, material, giltighet av seriematch samt 
representationsrätt skall skriftligt sändas till SBTF inom en vecka räknat från 
matchdagen. Protest mot spelares rangordning i lagmatch i Superettan herrar skall 
göras innan lagmatchen startat till domare som noterar protesten på 
matchprotokoll. Protest mot vilka som får spela i dubbelmatchen i Pingisligan 
damer noteras på matchprotokollet. I protestskrivelsen skall noggrant anges 
anledningen till protesten. Sådan protest avgörs av SBTF. 

8. EJ SPELKLAR SPELARE  

Förening som i seriematch använt spelare som inte uppfyller kraven i punkt 6, och 
som efter matchens färdigspelande uppmärksammats vid kontroll verkställd av 
SBTF, eller efter protest från annan förening, bestraffas enligt nedan: 

Den/de matcher som den icke spelklara/ej licensierade spelaren deltagit i skall 
anses förlorad i Pingisligan herrar med 0-4 i matcher, 0-12 i set och 0-132 i bollar. I 
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Pingisligan damer med 0-5 i matcher, 0-15 i set och 0-165 i bollar. I Superettan 
herrar, Superettan damer, division 1 damer och division 2 damer med 0-6 i 
matcher, 0-18 i set samt 0-198 i bollar. I division 1-3 herrar anses matchen förlorad 
med 0-8 i matcher, 0-24 i set samt 0-264 i bollar. Motståndarlaget anses ha vunnit 
med motsvarande resultat.  

Ändring av matchresultat ovan på grund av att ej spelklar spelare uppmärksammats 
vid kontroll av SBTF skall göras inom 30 dagar från matchtillfället. 

9. WALK OVER, WO  

Ett lag som lämnar wo förlorar matchen med samma resultat som gäller när ett lag 
använt ”ej spelklar spelare”, enligt punkt 8.  

Lag som lämnar tre wo utesluts ur serien och nedflyttas till distriktsserie. Vid ett 
sådant förfarande räknas lagets samtliga spelade matcher bort ur tabellen.  

Vid varje lämnad wo kommer laget att få betala av SBTF:s årsmöte fastställd wo 
avgift. Om wo lämnas i seriens sista omgång uppgår wo avgiften till 3 gånger 
normal wo avgift. 

Förening som drabbats ekonomiskt på grund av att motståndarlaget lämnat wo kan 
erhålla ersättning för sina kostnader efter yrkande som sänds till SBTF. Föreningen 
skall då kunna styrka sina kostnader. Sådan ersättning faktureras wo lämnande lags 
förening.  

Lag anses inte ha lämnat wo om deras uteblivande från match beror på sådana 
omständigheter över vilka laget inte kunnat råda. Prövning om sådana skäl 
föreligger görs av SBTF. Om match inte kommer till stånd senare under samma 
dag, fastställer SBTF ny speldag. 

9.1 AVHOPP FRÅN SERIE 

Anmält serielag som drar sig ur serien före den 1 juli debiteras en av SBTF:s 
årsmöte fastlagd avgift. Vid avhopp ur serie från och med den 1 juli debiteras 
föreningen en avgift som motsvarar wo-avgiften vid tre lämnade walk over. Om 
föreningen redan betalat wo-avgift under innevarande säsong för wo minskas 
avgiften med inbetalt belopp. Vid avhopp efter 1 juli skall, enligt punkt 2 
”Serieavgift”, även serieavgift betalas. 

10. SPELORDNING 

SBTF fastställer i vilken ordning, samt när de olika lagen ingående i seriegruppen 
skall mötas.  

I samtliga seriegrupper möts lagen två gånger, endera i form av hemma respektive 
bortamatcher, eller i form av sammandrag, se punkt 10.1.  
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I sista omgången är det gemensamt speldatum och starttid för samtliga matcher i en 
seriegrupp. Eventuella undantag från gemensam starttid kan, om särskilda skäl 
föreligger, beslutas av SBTF. 

10.1 SAMMANDRAG 

Då en majoritet av deltagande lag i en seriegrupp förordar spel i form av 
sammandrag, kan, om tillräckligt antal lag anmäler sig som arrangör, serien spelas 
som sammandrag då minst tre lag träffas på samma plats för att spela matcher. 

När fler matcher spelas samma dag har berörda lag rätt till en timmes paus mellan 
matcherna. 

Arrangerande förening ansvarar för lokal och tillräckligt antal funktionärer. Vid 
sammandrag där samtliga domare är minst godkända distriktsdomare behövs ingen 
överdomare. Vid övriga sammandrag utser vederbörande distriktsförbunds 
domarkommitté en överdomare. 

Faktiska kostnader för överdomare samt matchdomare (godkända distrikts- eller 
förbundsdomare) delas lika mellan deltagande föreningar. 

Deltagande lag vid sammandrag skall till arrangören betala en avgift per 
sammandragsdag. Avgiftens storlek bestäms av SBTF:s förbundsmöte. 

11. KALLELSE 

Serieprogram fastlagt av SBTF gäller som kallelse. 

Hemmalag, eller vid sammandrag arrangerande förening, skall senast åtta dagar före 
matchdagen meddela berörda föreningar och domare tid och plats för match. Vid 
fastställande av klockslag för matchstart bör största möjliga hänsyn tas till resande 
lags kommunikationer. Matcherna får starta tidigast kl. 09.00 lördag/söndag och 
tidigast kl. 18.00 vardagar om inte annat överenskommits.  

Pingisligan herrar, Pingisligan damer och Superettan herrar ska normalt starta sina 
matcher vardagar kl. 18.30, lördagar kl. 15.00 och söndagar kl. 11.00. Begäran om 
annan starttid skall inges till SBTF senast 14 dagar före matchdag. 

Om hemmalag inte i vederbörlig ordning lämnar meddelande om tid och plats för 
match medför detta att föreningen får svara för ev. extra kostnader som bortalaget 
drabbats av. Vidare kan föreningen ställas till ytterligare ansvar inför SBTF. 

Bortalaget får inte av den orsaken att meddelandet kommit för sent eller inte 
kommit laget alls tillhanda, underlåta att bege sig till vederbörande matchort på 
enligt spelprogrammet fastlagd dag. 
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12. ÄNDRAD SPELDAG 

Alla matcher i samtliga serier skall spelas på den matchdag som SBTF fastställt. 

För ändrad matchdag i Pingisligan herrar och Pingisligan damer gäller speciella 
regler, se punkt 31.1.  

I övriga serier gäller att, om berörda föreningarna är överens kan match 
genomföras vid annat datum, men inte senare än 7 dagar efter fastställd matchdag.  

Match i sista omgången av serien skall spelas på fastställt datum och tid, se även 
punkt 10.  

Datum för tidigarelagd match skall meddelas SBTF:s kansli minst två vardagar före 
nytt speldatum. Datum för senarelagd match skall meddelas SBTF:s kansli senast 
den ursprungliga speldagen.  

Vid flytt av match i Pingisligan herrar, Pingisligan damer, Superettan herrar, 
Superettan damer samt division 1 för herrar debiteras en av SBTF:s årsmöte 
fastställd avgift.  För division 1 herrar gäller avgiften endast för senarelagd match. 

Om flytt av match inte meddelats till SBTF enligt ovan fördubblas avgiften. 
Avgiften för flyttad match och eventuell tilläggsavgift för ej anmäld matchflytt 
debiteras det lag som enligt serieprogram är hemmalag. 

Om seriematch flyttas får endast de spelare delta som har rätt att representera 
respektive lag på den ursprungligt fastställda speldagen. 

Om seriematch flyttas på grund av omständigheter som beror enbart på den ena 
föreningen, gäller föregående styckes inskränkning enbart denna förening. 

SBTF har rätt att ändra matchdag om någon av de berörda föreningarnas spelare 
har tagits ut för att representera Svenska Bordtennisförbundet i landskamp, tävling 
eller annat liknande uppdrag. SBTF:s rätt att ändra matchdag på grund av 
landslagsuppdrag skall endast gälla matcher i Pingisligan och Superettan. Rätten att 
ändra matchdag gäller endast vid landslagsuppdrag där spelaren är uttagen av SBTF 
och SBTF bekostar uppdraget. 

13. AVBROTT 

Om lagmatch på grund av yttre omständigheter såsom materialfel, fel på belysning 
etc. måste avbrytas innan den färdigspelats, skall, om matchen kommer till stånd 
senare samma speldag, redan spelade individuella matcher, set och bollar räknas. 

Om lagmatchen inte kan återupptas samma speldag, utan ny speldag fastställts av 
SBTF, skall matchen spelas om i sin helhet från början. I dessa fall får enbart 
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spelare delta som haft rätt att representera respektive förening på den ursprungligt 
fastställda speldagen. 

14. POÄNGBERÄKNING 

Med undantag av Pingisligan herrar och Pingisligan damer, erhålls för vunnen 
lagmatch, två poäng, för oavgjord lagmatch en poäng och för förlorad lagmatch 
noll poäng. 

För Pingisligan herrar gäller följande poängberäkning. Vinnande lag med resultat  
4-0, 4-1 eller 4-2 tilldelas tre poäng för vunnen lagmatch. Vinnande lag efter 
tiebreak, med resultat 4-3, tilldelas två poäng. Förlorande lag efter tiebreak, med 
resultat 3-4, tilldelas en poäng. Förlorande lag med resultatet 0-4, 1-4 eller 2-4 
tilldelas noll poäng. 

För Pingisligan damer gäller följande poängberäkning. Vinnande lag med resultat  
5-0, 5-1, 5-2 eller 5-3 tilldelas tre poäng för vunnen lagmatch. Vinnande lag efter 
tiebreak, med resultat 5-4, tilldelas två poäng. Förlorande lag efter tiebreak, med 
resultat 4-5, tilldelas en poäng. Förlorande lag med resultatet 0-5, 1-5, 2-5 eller 3-5 
tilldelas noll poäng. 

14.1 MATCHPROTOKOLL 

Arrangören ansvarar för att matchprotokoll ifylls och blir underskrivet av lagledare 
och domare. Respektive lagledare skall spara en kopia av protokollet för att kunna 
uppvisas vid en eventuell protest. 

Protokoll skall även ifyllas och sparas av lagledare vid wo. 

14.2 ELEKTRONISKT MATCHPROTOKOLL 

Användande av det elektroniska matchprotokollet för inrapportering av 
seriematcher är obligatoriskt. Hemmalaget eller vid sammandrag, arrangören, 
ansvarar för inrapporteringen som skall göras i direkt anslutning till spelad match. 

Underlåtelse att i tid inrapportera match via det elektroniska matchprotokollet 
medför att hemmalaget/arrangören debiteras en av SBTF:s förbundsmöte fastställd 
förseningsavgift. 

15. DOMARE 

Huvuddomare till match ingående i Pingisligan herrar, Pingisligan damer samt 
slutspelen för Pingisligan herrar och Pingisligan damer utses av SBTF. Assisterande 
domare vid dessa matcher utses av respektive hemmalags förening. Vid matcher i 
Pingisligan herrar, Pingisligan damer samt slutspelen för Pingisligan herrar och 
Pingisligan damer tjänstgör två domare per bord. Huvuddomare skall vara minst 
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förbundsdomare och assisterande domare skall vara minst distriktsdomare. I övriga 
serier tjänstgör en domare per bord. 

Domare i match ingående i Pingisligan damer, Superettan herrar, Superettan damer 
samt division 1-3 herrar och division 1-2 damer utses av respektive distrikts 
domarkommitté i samråd med arrangerande förening. Om möjligt skall godkänd 
domare från neutral förening utses.  

Utdelade varningar och avstängningar skall i de fall en överdomare är närvarande 
lämnas på överdomarrapporten från sammandraget. I de fall det saknas 
överdomare skall utdelade varningar och avstängningar rapporteras direkt till SBTF 
av respektive domare. 

16. PLACERING I SERIE OCH KVALSERIE 

Det lag som erhållit flest poäng, enligt pkt. 14, när samtliga matcher spelats har 
vunnit gruppen, det lag som fått näst flest poäng blir tvåa etc. 

Vid samma poängsumma för två eller flera lag avgörs placeringen i första hand av 
skillnaden mellan antal vunna och förlorade individuella matcher, i andra hand av 
skillnaden mellan antal vunna och förlorade set, i tredje hand av skillnaden mellan 
antal vunna och förlorade bollar i samtliga matcher och i fjärde hand de inbördes 
resultaten mellan de berörda lagen. 

17. UPP- OCH NEDFLYTTNING 

17.1 Kvalspel 

Deltagande i kvalspel är frivilligt. Upp- och nedflyttning i de nationella serierna för 
herrar och damer sker enligt följande system.  

HERRAR: 

Pingisligan herrar 
1-4. Till semifinal 
5-7. 
8. Flyttas ner till Superettan herrar under förutsättning att 1:an eller 2:an i 
Superettan herrar vill gå upp till Pingisligan herrar 

 
Superettan herrar 

1. Frivillig uppflyttning till Pingisligan herrar, om det är ett B-lag får nästa icke B-
lag möjlighet till uppflyttning 
2. Tillfrågas om frivillig uppflyttning om 1:an tackar nej till uppflyttning (om det 
är ett B-lag får nästa icke B-lag möjlighet till uppflyttning) 
3-4. 
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6. Kvalspel 
7-8. Flyttas ner till division 1 herrar 

 
Kval Superettan herrar/Div. 1 
Kvalet genomförs i två steg enligt följande: 
Steg 1. Matcherna spelas i bäst av 14 delmatcher, vid oavgjort räknas i första hand 
setskillnad och i andra hand bollskillnad. 
1:or och 2:or från div.1 norra och div.1 östra kvalar tillsammans. Arrangör lottas 
bland de två seriesegrarna. 2:orna spelar Semi-off 1 där segraren går till Semi-off 2. 
Samtidigt spelar 1:orna Play-off där segraren flyttar upp till Superettan herrar och 
förloraren går till Semi-off 2. Segraren i Semi-off 1 och förloraren i Play-off spelar 
Semi-off 2. Segraren i den matchen går till kvalet Steg 2. 
1:or och 2:or från div.1 västra och div.1 södra kvalar tillsammans. Arrangör lottas 
bland de två seriesegrarna. 2:orna spelar Semi-off 1 där segraren går till Semi-off 2. 
Samtidigt spelar 1:orna Play-off där segraren flyttar upp till Superettan herrar och 
förloraren går till Semi-off 2. Segraren i Semi-off 1 och förloraren i Play-off spelar 
Semi-off 2. Segraren i den matchen till kvalet Steg 2. 
Steg 2. Matcherna spelas i bäst av 10 delmatcher och som enkelserie. Kvalserien till 
Superettan herrar består av 3 lag, 6:an i Superettan herrar och två segrare från Semi-
off 2. Lagen spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segrande lag till Superettan herrar. 
 
Division 1 (4 serier) 

1. Play-off 
2. Semi-off 1 
3-5.  
6. Kvalspel 
7-8. Flyttas ner till division 2 herrar 

 
Kval div. 1/div. 2 (4 kvalserier) 
Lag 6 i div. 1 norra och tvåorna i div. 2 nordsvenska norra och div. 2 nordsvenska 
södra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segrande lag till div. 1. 
Lag 6 i div. 1 östra och tvåorna i div. 2 östsvenska norra och div. 2 östsvenska 
södra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segrande lag till div. 1. 
Lag 6 i div. 1 västra och tvåorna i div. 2 västsvenska norra och div. 2 västsvenska 
södra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segrande lag till div.1. 
Lag 6 i div. 1 södra och tvåorna i div. 2 sydsvenska norra och div. 2 sydsvenska 
södra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segrande lag till div.1. 
Matcher i kvalspelet spelas i bäst av 14 delmatcher. 
 
Division 2 (8 serier) 

1. Flyttas upp till division 1 herrar 
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2. Kvalspel 
3-5.  
6. Kvalspel 
7-8. Flyttas ner till division 3 herrar 

 
Kval div. 2/div. 3 (8 kvalserier) 
Lag 6 i div. 2 nordsvenska norra och tvåorna i div. 3 nordsvenska nordöstra och 3 
nordsvenska nordvästra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segraren till div. 2. 
Lag 6 i div. 2 nordsvenska södra och tvåorna i div. 3 nordsvenska sydöstra och 3 
nordsvenska sydvästra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segraren till div. 2. 
Lag 6 i div. 2 östsvenska norra och tvåorna i div. 3 östsvenska nordöstra och 3 
östsvenska nordvästra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Segraren till div. 2. 
osv. 

Division 3 (16 serier) 
1. Flyttas upp till division 2 herrar 
2. Kvalspel 
3-6. 
7-8. Flyttas ner till distriktsserie 

DAMER:  

Pingisligan damer  
1-4. Till semifinal 
5-6.  
7.    Kvalspel 
8.    Flyttas ner till Superettan damer 

 
Kval Pingisligan damer/Superettan damer 
Lag 7 i Pingisligan damer spelar mot 2:an i Superettan damer. Matchen spelas i bäst 
av 10 delmatcher. Segrande lag till Pingisligan damer. 
 
Superettan damer 

1.    Till Pingisligan damer (om det är ett B-lag flyttas nästa icke B-lag upp) 
2.    Kvalspel (om det är ett B-lag får nästa icke B-lag kvalspela) 
3-5. 
6.    Kvalspel 
7-8. Flyttas ner till division 1 damer 
 

Kval Superettan damer/div. 1  
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Lag 6 i Superettan damer och de två lag som placerat sig 2:a i division 1 serierna 
spelar ”alla mot alla”. Matcherna spelas i bäst av 10 delmatcher. Segrande lag till 
Superettan damer. 
 
Division 1 (2 serier) 

1.   Till Superettan damer 
2.   Kvalspel 
3-5. 
6.   Kvalspel 
7-8. Flyttas ner till division 2 damer 

 
Kval div. 1/div. 2 (2 kvalserier) 
Lag 6 i div. 1 damer Norra och tvåorna i div. 2 damer Norra och div. 2 damer 
Östra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Matcherna spelas i bäst av 10 delmatcher. 
Segrande lag till div. 1. 

Lag 6 i div. 1 damer Södra och tvåorna i div. 2 damer Västra och div. 2 damer 
Södra spelar sammandrag ”alla mot alla”. Matcherna spelas i bäst av 10 delmatcher. 
Segrande lag till div. 1. 
 
Division 2 (4 serier) 
   1.  Till division 1 damer 
   2.  Kvalspel 

3-8. Kvar i div. 2 
 

Upp- och nedflyttning mellan nationella serierna och distriktsserierna. 
7:e och 8:e placerade lag i div. 3 herrar flyttas till distriktsserie. Till division 3 herrar 
och division 2 damer uppflyttas lag enligt SBTF:s bestämmande. 

17.2 ARRANGÖR AV KVALSPEL 

Principen är att lag som kommer från högre serie svarar för arrangemang av 
kvalspel.    

17.3 REGLER FÖR KVALSPEL 

De regler som gäller för den serie man kvalspelar upp till skall tillämpas i kvalspelet, 
se dock respektive kvalspel för tydliggörande.  

Kvalspel är en direkt fortsättning av seriespelet och de regler kring representation 
och spelklarhet som finns i pkt 6 och pkt 6.1 – 6.4 gäller i kvalspelet. 
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18. AVBÖJA UPPFLYTTNING 

Lag som vunnit sin serie eller vunnit sitt kvalspel har inte rätt att avböja 
uppflyttning, undantaget är Superettan herrar där uppflyttning är frivillig. 

19. VAKANS 

Vakanser som uppstår i samband med att förening inte anmäler sig till seriespelet 
tillsätts i enlighet med lottad reservordning bland de föreningar som deltagit i 
kvalspel och därefter enligt nedanstående turordning. Vakanser i division 3 tillsätts 
enligt lottad reservordning bland de föreningar som distrikten nominerat till spel i 
division 3.  

Vakans som uppstår i en seriegrupp under tiden från anmälningstidens utgång fram 
till den 30/6 erbjuds i första hand till förening som deltagit i kvalspel eller bland de 
föreningar som distrikten nominerat för spel i division 3 och har geografisk närhet 
till serien. I andra hand erbjuds vakant plats till förening från närmast lägre serie 
som föregående säsong placerat sig närmast efter kvalplats och har geografisk 
närhet till serien. I tredje hand erbjuds vakant plats till förening som föregående 
säsong åkt ur den serienivå där den vakanta platsen erbjuds och har geografisk 
närhet till serien.  

Vakanser som uppstår efter den 30/6 tillsätts inte. 

20. REGLER FÖR B-LAG 

Regeln är borttagen och ersätts av punkt 6.3 och punkt 6.4 

21. PRISER 

Vinnaren av grundserien i samtliga serier erhåller SBTF:s guldplakett till föreningen 
samt SBTF:s guldmedaljer till fem spelare. Det näst bäst placerade lagen erhåller 
SBTF:s silverplakett till föreningen samt SBTF:s silvermedaljer till fem spelare. De 
lag som placerat sig på tredje plats erhåller SBTF:s bronsplakett till föreningen och 
SBTF:s bronsmedaljer till fem spelare. 

 
SÄRSKILDA REGLER FÖR SUPERETTAN HERRAR  

22. FÖRENINGS RANGORDNING AV SPELARE 

Spelarna i lag i Superettan herrar rangordnas enligt gällande Sverigeranking 
(datarankingen). 

En ny spelare som inte finns med på Sverigerankingen och samtidigt är bland de 
300 bästa på gällande världsranking skall placeras som etta i lagrankingen under 
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förutsättning att det inte finns någon spelare i egna lagets laguppställning som är 
bättre placerad på världsrankingen. 

23. DELTAGANDE I KVAL TILL SUPERETTAN STEG 2 

Regeln är borttagen. 

24. PROTEST MOT RANGORDNING 

Protest mot spelares rangordning i lagmatch skall göras innan lagmatchen startat. 
Efter det att spel påbörjats kan uppställning inte ändras. Domare, eller i 
förekommande fall överdomare, skall underrättas och notera protesten på 
matchprotokollet. 

En protest avgörs i efterhand av SBTF som kan ändra resultatet eller bestämma att 
omspel av hela lagmatchen skall ske. 

25. MATCHORDNING SUPERETTAN HERRAR 

Matcherna skall spelas "rullande", d v s så snart en match på ena bordet är 
färdigspelad, påbörjas ny match även om match på det andra bordet ännu inte är 
färdigspelad. Laguppställning för singelspelet skall lämnas till matchsekreteraren 
senast 30 minuter före fastställd starttid för lagmatchen. 

Huvudprincipen är att den spelare av de fyra i laguppställningen som är högst 
rankad skall spela som etta, för övriga gäller fri placering.  

Pausen efter fyra singelmatcher får vara högst 15 minuter. 

Matcherna spelas i ordning enligt nedan på två bord: 

Match 1 och 2  A1 - B2  A4 - B3 
Match 3 och 4  A2 - B1  A3 - B4 
Paus 
Match 5 och 6  A1 - B1  A2 - B2 
Match 7 och 8  A3 - B3  A4 - B4 
Match 9 och 10  Dubbel 1  Dubbel 2 

Match avbryts när ett lag enligt matchordningen vunnit 6 matcher. 

Den som är högst rankad av de fyra som deltar i dubbelmatcherna skall spela i 1:a 
dubbeln. I dubbelmatch får andra spelare medverka än de som deltagit i singel-
spelet. Ingen paus får förekomma mellan singel- och dubbelspelet.  
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SÄRSKILDA REGLER FÖR PINGISLIGAN HERRAR 
OCH PINGISLIGAN DAMER 

25.1 MATCHORDNING I PINGISLIGAN HERRAR 

I Pingisligan herrar är laguppställningen fri. Laguppställning skall lämnas till match-
sekreteraren senast 30 minuter före fastställd starttid för lagmatchen. Samtliga 
spelare (max 4) som eventuellt ska spela måste noteras i laguppställningen före start 
av lagmatch.  

Matcherna spelas i ordning enligt nedan på två bord: 

Match 1 och 2  A1 – B3  A2 – B1 
Match 3   A3 – B2 
Paus, max 10 minuter 
Match 4 och 5  A1/A4 – B1/B4  A2/A4 – B2/B4 
Match 6   A3/A4 – B3/B4 

 
Vid oavgjord ställning (3-3) vidtar en paus om högst 5 minuter och därefter spelas 
tiebreak, en avgörande dubbelmatch i bäst av tre set.  

Match 1 och 2 startar samtidigt. När den första av dessa matcher är klar startar 
Match 3. Därefter vidtar en paus om högst 10 minuter. Match 4 och 5 startar 
samtidigt. Lagmatchen avbryts när ett lag enligt matchordningen vunnit fyra 
delmatcher. När den första av Match 4 och 5 är klar startar Match 6 under 
förutsättning att lagmatchen inte redan har avbrutits. 

I samband med paus efter match 3 äger respektive lagledare rätt att byta ut en av 
spelarna i match 4, 5 eller 6 till en ny fjärde spelare som före lagmatchens början 
ska varit noterad i laguppställningen. Ett eventuellt byte skall meddelas till 
matchdomare som i sin tur meddelar matchsekreterare. 

Om matchställningen efter Match 6 är 3-3 vidtar tiebreak enligt pkt 25.3. 

25.2 MATCHORDNING I PINGISLIGAN DAMER 

I Pingisligan damer är laguppställningen fri. Laguppställning skall lämnas till match-
sekreteraren senast 30 minuter före fastställd starttid för lagmatchen. Samtliga 
spelare (max 4) som eventuellt ska spela måste noteras i laguppställningen före start 
av lagmatch. 

Matcherna spelas i ordning enligt nedan på två bord: 

Match 1 och 2  A3 – B2  A1 – B3 
Match 3 och 4  A2 – B1  A1 – B2 
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Match 5 och 6  A3 – B1  A2 – B3 
Paus, max 10 minuter 
Match 7 och 8  A1/A4 – B1/B4  A2/A4 – B2/B4 

 
Vid oavgjord ställning (4-4) vidtar en paus om högst 5 minuter och därefter spelas 
tiebreak, en avgörande dubbelmatch i bäst av tre set. 

Match 1 och 2 startar samtidigt. Matcherna spelas därefter ”rullande”, dvs så snart 
en match på ena bordet är färdigspelad, påbörjas ny match även om match på det 
andra bordet inte är färdigspelad. En spelare som blir tvungen att spela två matcher 
i följd, kan begära och få en paus mellan dessa matcher på som mest 5 minuter. 
Lagmatchen avbryts när ett lag enligt matchordningen vunnit fem delmatcher. Om 
lagmatchen inte är avbruten efter Match 6 vidtar en paus om högst 10 minuter. 

I samband med paus efter Match 6 äger respektive lagledare rätt att byta ut en av 
spelarna i Match 7 eller 8 till en ny fjärde spelare som före lagmatchens början ska 
varit noterad i laguppställningen. Ett eventuellt byte skall meddelas till match-
domare som i sin tur meddelar matchsekreterare. 

Om matchställningen efter Match 8 är 4-4 vidtar tiebreak enligt pkt 25.3. 

25.3 TIEBREAK 

En match som slutar oavgjort i grundserien eller slutspelet för Pingisligan herrar 
eller Pingisligan damer skall avgöras med tiebreak. 

Respektive lagledare tar ut varsitt dubbelpar bland de maximalt fyra spelare som 
finns uppsatta i laguppställningen.  

För Pingisligan damer finns det en begränsning i att den spelare som är högst 
rankad i respektive lag får endast delta i dubbelmatchen om spelaren tidigare i 
lagmatchen spelat maximalt två singelmatcher. Rankingen bestäms av gällande 
Sverigeranking (datarankingen). En ny spelare som inte finns med på Sverige-
rankingen och samtidigt är bland de 300 bästa på gällande världsranking skall 
placeras som etta i lagrankingen under förutsättning att det inte finns någon spelare 
i egna lagets laguppställning som är bättre placerad på världsrankingen.  

En eventuell protest mot vilka som får spela i dubbelmatchen noteras på match-
protokollet. En protest avgörs i efterhand av SBTF som kan ändra resultatet eller 
bestämma att omspel av hela lagmatchen skall ske om regelbrott begåtts. 

Dubbelmatchen avgörs i bäst av tre set. En time out kan tas av vardera paret och 
det sker ett sidbyte i tredje set. 
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26. SLUTSPEL 

När samtliga omgångar i grundserien är färdigspelade är de fyra främsta lagen i 
Pingisligan herrar och de fyra främsta lagen Pingisligan damer kvalificerade till 
slutspel där det spelas om Lag-SM. 

Lagmatcherna i slutspelen i Pingisligan herrar och Pingisligan damer spelas på 
samma sätt som i grundserien. 

Match i SM-slutspelet skall avbrytas då resultatet inte längre kan påverka utgången. 
För Pingisligan herrar avbryts match i slutspelet när fyra delmatcher har vunnits av 
ett lag. För Pingisligan damer avbryts match i slutspelet när fem delmatcher har 
vunnits av ett lag. 

26.1 SEMIFINAL HERRAR 

Ettan i grundserien väljer motståndare bland de lag som har placerat sig som trea 
och fyra i grundserien. Tvåan i grundserien möter det andra laget placerat trea eller 
fyra. Lagen möts två gånger, en gång hemma och en gång borta. Ettan respektive 
tvåan i grundserien av Pingisligan herrar väljer om man vill börja hemma eller 
borta.  

Om lagen har vunnit varsin match spelas en avgörande match. Hemmalag i den 
avgörande matchen blir det lag som i grundserien placerat sig högst.  

26.2 FINAL HERRAR 

Lagen som vunnit semifinalerna möts i finalen. Lagen möts två gånger, en gång 
hemma och en gång borta. Högst placerade lag i grundserien av Pingisligan herrar 
väljer om man vill börja hemma eller borta.  

Om lagen har vunnit varsin match spelas en avgörande match. Hemmalag i den 
avgörande matchen blir det lag som i grundserien placerat sig högst.  

26.3 SEMIFINAL DAMER 

Ettan i grundserien väljer motståndare bland de lag som har placerat sig som trea 
och fyra i grundserien. Tvåan i grundserien möter det andra laget placerat trea eller 
fyra.  

Hemmalag i första matchen är trean respektive fyran från grundserien. Hemmalag i 
den andra matchen är de lag som spelade borta i den första matchen. Om lagen har 
vunnit varsin match spelas en avgörande match. Hemmalag i den avgörande 
matchen är de lag som spelade borta i första matchen.   
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26.4 FINAL DAMER 

Finalen spelas i bäst av 3 matcher. I finalen gäller att lägst placerade lag i 
grundserien börjar som hemmalag. Hemmalag i den andra finalmatchen är det lag 
som i den första matchen spelade borta. Om lagen har vunnit varsin match spelas 
en avgörande match. Hemmalag i den avgörande matchen blir samma lag som hade 
hemmamatch i den andra finalmatchen. 

27. ERSÄTTNING TILL BORTALAG 

Regeln är borttagen.  

I slutspelens samtliga matcher erhåller hemmalaget alla intäkter på entréavgifter. 

28. PRISER 

Segraren i slutspelet erövrar Lag-SM för året och erhåller RF:s mästerskapstecken 
till föreningen, SBTF:s vandringspris, samt RF:s mästerskapstecken i miniatyr och 
SBTF:s medaljer i guld till de spelare som deltagit i slutspelet och dessutom till de 
som deltagit i minst 75 % av grundseriens matcher dock till max sex spelare, 
därutöver utdelas en medalj till lagledaren. Tvåorna erhåller SBTF:s medaljer i 
silver. Förlorarna i semifinalerna erhåller SBTF:s medaljer i brons. 

29. ELEKTRONISK INRAPPORTERING 

Hemmalaget i Pingisligan herrar och Pingisligan damer ansvarar för att löpande 
under match använda liverapporteringen och efter varje spelad boll inrapportera 
resultatet till SBTF. SBTF har rätt att ta ut en avgift om 1000:- per lagmatch av den 
förening som inte följer ovanstående. 

30. MANUAL FÖR PINGISLIGAN HERRAR OCH PINGISLIGAN DAMER 

Det finns en manual för Pingisligan herrar och en manual för Pingisligan damer. 
Lagen i Pingisligan herrar och Pingisligan damer skall följa anvisningarna i sin 
respektive manual. 

31. ALLMÄNNA SPELKONDITIONER 

Pingisligan herrar skall spelas med matta som obligatoriskt underlag, mattan skall 
vara godkänd av ITTF. Även andra mattor, som inte är godkända av ITTF kan 
användas. Underlagets kvalitet och märke skall dock godkännas av SBTF. 

31.1 ÄNDRAD MATCHDAG 

Match i Pingisligan herrar och Pingisligan damer får inte tidigareläggas eller 
senareläggas med mindre än att SBTF gett sitt godkännande. Begäran om ändrad 
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speldag skall göras minst 14 dagar före fastställd speldag. Beträffande avgift för 
ändrad matchdag, se punkt 12.  

31.2 DOMARENS BEFOGENHETER 

Domaren har rätt att ålägga arrangör att omgående åtgärda störande inslag i 
samband med matchens genomförande. T ex: För kort avstånd mellan publik och 
spelutrymme, störande ljudkällor eller annat som kan påverka matchens 
genomförande. Vad som kan betraktas som störande är upp till domaren att avgöra 
i varje enskilt fall. 

 

SPECIELLA REGLER FÖR DIVISION 1-3 HERRAR,  
 SUPERETTAN DAMER OCH DIVISION 1-2 DAMER 

32. MATCHORDNING DIVISION 1-3 HERRAR 

Laguppställningen för respektive lag som lagledarna samtidigt skall visa varandra 
före matchstart, är fri i både singel och dubbel. Matcherna spelas i ordning enligt 
nedan på två bord. Om berörda föreningar är överens får lagmatch, som spelas i 
serie med hemma respektive bortamatch (ej sammandrag) efter att båda dubblarna 
spelats, fortsätta på ett bord. 

Match 1 och 2  A1 – B3  A3 – B1 
Match 3 och 4  A2 – B4  A4 – B2 
Match 5 och 6  A1 – B2  A2 – B1 
Match 7 och 8  A3 – B4  A4 – B3 
Match 9 och 10  Dubbel 1  Dubbel 2 
Match 11 och 12  A1/A5 – B1/B5 A2/A5 – B2/B5 
Match 13 och 14  A3/A5 – B3/B5 A4/A5 – B4/B5 

Matcherna spelas ”rullande”, dvs så snart en match på ena bordet är färdigspelad, 
påbörjas ny match även om match på det andra bordet inte är färdigspelad. En 
spelare som blir tvungen att spela två matcher i följd, kan begära och få en paus 
mellan dessa matcher på som mest 5 minuter. 

I dubbelmatch får andra spelare medverka än de som deltagit i singelspelet. 

Om matchen inte är avgjord efter tio delmatcher äger respektive lagledare rätt att, 
innan match 11 och 12 startar, byta ut en av spelarna i match 11, 12, 13 eller 14 till 
en ny femte singelspelare. Ett eventuellt byte skall meddelas till matchdomare som i 
sin tur meddelar matchsekreterare. 

Ny spelare i dubbel eller ny spelare i singel behöver inte anges i den laguppställning 
som inlämnas före lagmatch startar. 
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32.1 MATCHORDNING SUPERETTAN DAMER OCH DIVISION 1-2 
DAMER 

Laguppställningen för respektive lag som lagledarna samtidigt skall visa varandra 
före matchstart, är fri i både singel och dubbel. Matcherna spelas i ordning enligt 
nedan på två bord. Om berörda föreningar är överens får lagmatch, som spelas i 
serie med hemma respektive bortamatch (ej sammandrag) efter att dubbeln spelats, 
fortsätta på ett bord. 

Match 1 och 2  A – X  B – Y 
Match 3 och 4  C – Z  B – X 
Match 5 och 6  A – Z  C – Y 
Match 7   Dubbel 
Match 8 och 9  B/D – Z/V  C/D – X/V  
Match 10   A/D – Y/V  

Matcherna spelas ”rullande”, dvs så snart en match på ena bordet är färdigspelad, 
påbörjas ny match även om match på det andra bordet inte är färdigspelad. En 
spelare som blir tvungen att spela två matcher i följd, kan begära och få en paus 
mellan dessa matcher på som mest 5 minuter. 

I dubbelmatch får andra spelare medverka än de som deltagit i singelspelet. 

Om matchen inte är avgjord efter sju delmatcher äger respektive lagledare rätt att, 
innan match 8 och 9 startar, byta ut en av spelarna i match 8, 9 eller 10 till en ny 
fjärde singelspelare. Ett eventuellt byte skall meddelas till matchdomare som i sin 
tur meddelar matchsekreterare. 

Ny spelare i dubbel eller ny spelare i singel behöver inte anges i den laguppställning 
som inlämnas före lagmatch startar. 

 

 

ÖVRIGA SERIEREGLER 
33. LAGMATCH AVBRYTS 

I division 1-3 herrar avbryts seriematchen när ett lag enligt matchordningen vunnit 
åtta delmatcher. I Superettan herrar, Superettan damer och division 1-2 damer 
avbryts seriematchen när ett lag enligt matchordningen vunnit sex delmatcher. I 
Pingisligan damer avbryts seriematchen när ett lag enligt matchordningen vunnit 
fem delmatcher. I Pingisligan herrar avbryts seriematchen när ett lag enligt match-
ordningen vunnit fyra delmatcher. 
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Match i SM-slutspelet skall avbrytas då resultatet inte längre kan påverka utgången. 

Om ett av lagen i en lagmatch där båda lagen består av en spelare mindre än det 
stipulerade antalet spelare, har uppnått fler vunna matcher än vad motståndarlaget 
kan uppnå, skall lagmatchen avbrytas. Wo-matcher skall inräknas, dock inte dubbel-
wo. Lagmatch kan med den förutsättningen i division 1-3 herrar sluta oavgjord med 
6-6. 

Matcherna skall räknas efter den matchordning som fastställts av SBTF, och som 
framgår av SBTF:s matchprotokoll. 

34. ÖVRIGT 

SBTF kan i efterhand ändra resultat eller bestämma om omspel då regelbrott 
begåtts, även om protest inte inkommit. Ändring av matchresultat på grund av 
regelbrott kan endast ske inom 30 dagar från matchtillfället. 

34.1 DAMER I HERRSERIE 

I Superettan herrar och herrar division 1 till 3 har damspelare rätt att delta. 

 

144



AVGIFTER OCH 
DOMARERSÄTTNINGAR  

SPELÅRET 2022-2023 
 
 
Tävlingsavgifter 

För DM gäller följande maxavgifter:  Cupspel:   Poolspel: 
Pojk- och flicksingel     60:-  120:- 
U20- och Juniorsingel      80:-  160:- 
Seniorsingel     100:-  200:- 
Veteransingel       80:-  160:- 
Pojk- och flickdubbel    80:-  160:- 
Juniordubbel     100:-  200:- 
Seniordubbel     150:-  300:- 
Veterandubbel     100:-  200:- 
 
För SM-tävlingar och Top-12/Riks-10:an, fastställda avgifter: 

Cupspel:  Poolspel: 
Pojk- och flicksingel         -  200:- 
U20- och Juniorsingel     -  200:- 
USM Mixed lag   250:-     - 
Seniorsingel      -  300:- 
Veteransingel        -  160:- 
Pojk- och flickdubbel  110:-     - 
Juniordubbel     110:-     - 
Seniordubbel   300:-     - 
Veterandubbel     120:-  240:- 
Region Top-12 och Riks Top-12        -  300:- 
Lag-SM, pojklag      -  250:- 
Lag-SM, flicklag      -  250:- 
Lag-SM, veteraner      250:-     - 
 
För Para-SM, fastställda avgifter:  

 Cupspel:  Poolspel: 
Seniorsingel      -  150:- 
Seniordubbel   160:-     - 
Senior lag   230:-     - 
Juniorsingel      -  200:- 
Juniordubbel      -  300:- 
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För deltävling i Sweden Tour, fastställda avgifter: 
    Cupspel:  Poolspel: 

Elitklass       -    500:- 
U20     250:-    300:- 
18-årsklass      -    300:- 
16-årsklass    175:-    300:- 
15-årsklass    175:-    250:- 
14-årsklass      -    250:- 
13-årsklass    175:-    250:- 
12-årsklass      -    250:- 

 
Årsavgifter 

Föreningar med 0-5 licenser      800:- 
Föreningar med 6-25 licenser      1300:- 
Föreningar med minst 26 licenser   2800:- 

 
Serieavgifter 

Pingisligan herrar                     12500:- 
Superettan herrar     8500:- 
Division 1 herrar     5500:- 
Division 2-3 herrar     3100:- 
Pingisligan damer     5500:- 
Superettan damer     5500:- 
Division 1-2 damer     3100:- 

 
Licensavgifter 

A-licens pensionär, födda 1958 och tidigare    400:- 
A-licens senior, födda 1959 – 2004     650:- 
A-licens ungdom, födda 2005 – 2010     400:- 
A-licens barn, födda 2011 och senare       200:- 
D-licens, alla åldrar         100:- 
När både A- och D-licens registreras under samma spelår debiteras endast för A-
licensen. 

 
Registreringsavgift vid övergång 

Övergång för D-licens och A-licens barn   Avgiftsfritt 
Avgift vid övriga övergångar        300:- 
Förening med minst 5 övergångar samtidigt   1500:- 

 
Avgift vid övergång och registrering för seriespel 

Avgift för övergång        300:- 
Registreringsavgift för seriespel      200:- 

 
Administrationsavgift vid spel utan licens 

Avgift vid spel utan A-licens per förening och tillfälle, 
gäller ej D-licens eller A-licens barn   1000:- 
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Speltillståndsavgift för utländsk spelare 

Avgift per speltillstånd        300:- 
 

Walk over avgift i seriematch 
Avgift per match vid lämnad walk over    1 x serieavgiften 
Avgift vid walk over i sista seriematchen  3 x serieavgiften 
 

Avgift vid avhopp från seriespel 
Vid avhopp före 1 juli   1 x serieavgiften 
Vid senare avhopp (ev. avdrag för inbetalda wo-avgifter) 3 x serieavgiften 
 

Förseningsavgift för elektroniskt matchprotokoll 
Avgift per protokoll då protokoll inte presenterats i tid eller är felaktigt ifyllt: 
Pingisligan och Superettan     1000:- 
Div 1-3           300:- 

 
Avgift vid matchflytt i Pingisligorna, Superettorna och div. 1 

Avgift som SBTF debiterar hemmalaget vid matchflytt   1000:- 
I division 1 gäller avgiften endast för senarelagd match 
 

Arrangörens avgift vid Elit-tävlingar 
Fast sanktionsavgift till SBTF    10000:- 
Procentandel på anmälningsavgifterna till SBTF         10 % 
Procentandel på anmälningsavgifterna till SDF           5 % 
 

Arrangörens avgift vid A-, B- och C-tävlingar 
Procentandel på anmälningsavgifterna till SBTF           7 % 
Procentandel på anmälningsavgifterna till SDF           7 % 
 

Arrangörens avgift vid D-tävlingar 
Respektive SDF bestämmer avgiftens storlek, hela avgiften tillfaller SDF:et 

 
Avgift till arrangören av seriesammandrag 

Avgift per deltagande lag och sammandragsdag   400:- 
 
Administrationsavgift 

Maxavgift som arrangör av tävling har rätt att ta ut         50:- 
Vid utebliven betalning äger arrangören rätt att ta ut en påminnelseavgift, dock 
max 50:- per påminnelse. 

 
Avgift vid överklagan 

Avgift vid överklagande av TRK-beslut    500:- 
Avgiften återbetalas om överklagandet bifalls.  
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Domarersättningar 
Överdomare vid tävling                  90:-/timme 
Överdomare vid seriesammandrag                 90:-/timme* 
Landskamper     850:- 
Pingisligan damer och herrar grundserie huvuddomare   725:- 
Pingisligan damer och herrar slutspel huvuddomare  775:- 
Pingisligan damer och herrar assisterande domare grundserie  475:- 
Pingisligan damer och herrar assisterande domare slutspel 475:- 
Superettan herrar och Superettan damer   500:- 
Herrar division 1 och damer division 1     325:- 
Herrar division 2 och  damer division 2     300:- 
Herrar division 3       275:- 
Kvalmatcher, ersätts med den högre seriens ersättning 
Resor ersätts med billigaste färdsätt. 
Resor med egen bil ersätts med 33:-/mil. 

 
*eller matchdomarens ersättning om den är högre. 
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ÅLDERSBESTÄMMELSER OCH 
LICENSAVGIFTER SPELÅRET 

2022/2023 
 
 
A-licens, för deltagande i Elit-, A-, B- eller C-tävling samt senior och 
veteranserie 
Seniorklasser: 
Födda 2004 eller tidigare  seniorlicens 
Födda 2005-2010   ungdomslicens 
Födda 2011 eller senare   barnlicens 
 
Junior/Ungdomsklasser: 
U 20, U 19, HJ/DJ18: Födda 2002, 2003, 2004 seniorlicens 
HJ/DJ 17: Födda 2005 eller senare  ungdomslicens 
P/F 16: Födda 2006 eller senare  ungdomslicens 
P/F 15: Födda 2007 eller senare  ungdomslicens 
P/F 14: Födda 2008 eller senare  ungdomslicens 
P/F 13: Födda 2009 eller senare  ungdomslicens 
P/F 12: Födda 2010 eller senare  ungdomslicens 
P/F 11: Födda 2011 eller senare  barnlicens 
P/F 10: Födda 2012 eller senare  barnlicens 
 
Veteranklasser: 
H/D 40: Födda 1983 eller tidigare  seniorlicens 
H/D 50: Födda 1973 eller tidigare  seniorlicens 
H/D 60: Födda 1963 eller tidigare  seniorlicens 
 
Ålderspensionärer: 
Födda 1958 eller tidigare  pensionärslicens 
 
Avgift för A-licens spelåret 2022/2023 är  
seniorlicens    650:- 
ungdomslicens   400:- 
pensionärslicens   400:- 
barnlicens    200:- 
 
D-licensen ger rätt att delta i Distriktstävlingar inom det egna distriktet, 
samt i distriktets ungdoms- och pensionärsserier.  Avgift för D-licens är 100:- 
 
Licensbetalning sker mot faktura som utskickas av SBTF till föreningarna. 
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SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET
KÖPING ARENA, 731 85 KÖPING
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