Uppdaterad oktober 2021

Regler för Ungdomstouren, Östra zonen, säsongen 2021-2022
Coronarestriktioner
Tävingarna ska genomföras enligt vid tävlingstillfället gällande restriktioner från Svenska
Bordtennisförbundet.
Vilka får spela
√ Ungdomstouren är öppen för spelare födda 2004 och senare med max 999 rankingpoäng i
Svenska bordtennisförbundets senaste datarankinglista när touren startar. (Passerar man
1000 poäng under tiden touren spelas är det OK att fullfölja ungdomstouren).
Arrangör kan dock lämna dispens för äldre spelare, max 20 år, som tidigare inte
tävlingsspelat/haft licens.
√ Samtliga spelare ska inneha minst D-licens, vilken löses senast i samband med anmälan.
Spelform
√ Spelarna delas in i divisioner för att man skall möta så jämbördigt motstånd som möjligt.
Målet är att varje division skall innehålla 16 spelare. I division 1 spelar de spelare med högst
rankingpoäng och/eller bästa tidigare resultat. I division 2 spelar nästa 16 spelare osv.
I division 3 och 4 kan antalet spelare variera beroende på det totala antalet anmälda spelare.
Yngre spelare som för första gången deltar i ungdomstouren börjar vanligtvis i division 4.
√ De två bästa i divisionerna 2-4 flyttas upp en division till nästa deltävling.
√ Föreningen anmäler sina spelare med förslag om lämplig division. Arrangör har dock alltid
rätt att göra de ändringar i divisionsindelning som bedöms lämpliga för att få divisioner med
så jämbördigt motstånd som möjligt.
√ Målet är att minst fyra deltävlingar spelas. Varje deltävling är unik och avslutad när
tävlingen är över.
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√ Samtliga spelare som deltagit i minst tre deltävlingar erhåller en T-shirt av förbundet.
Denna delas, om möjligt, ut sista deltävlingen. Det är viktigt att såväl arrangörer som
deltagande föreningar medverkar i det förarbete som behövs med främst tröjstorlekar.
√ Svenska Bordtennisförbundets tävlingsregler gäller men skall tillämpas med sunt förnuft
utifrån att ungdomstouren är en bredd- och nybörjartävling.
√ Arrangör kan ta hjälp av medarrangör om antalet deltagare, i förhållande till tillgång till
lokal och bord, är stort. Tanken är att alla föreningar som är intresserade av att genomföra
en tävling ska kunna göra det.

Genomförande
√ Arrangör ska utse en tävlingsansvarig på plats. Överdomare behövs ej.
√ Samtliga matcher spelas i bäst av fem set. Time out är inte tillåten.
√ Tävlingen spelas i poolform. Ettan och tvåan i poolen går till A-slutspel, övriga till Bslutspel. Slutspelet spelas i cupform. Det är fri lottning, ingen seedning, i samtliga divisioner.
√ Spelarna dömer själva men det är önskvärt att det finns fasta domare för de yngre
spelarna.
√ De fyra bästa i A-slutspel och de två bästa i B-slutspel erhåller pokal. Det skall framgå vilken
placering spelaren uppnått. Arrangör har alltid rätt att dela ut fler priser om man så önskar, t
ex till alla spelare som går till A-slutspel
Samtliga deltagare föreslås erhålla en enklare plakett/motsvarande.
Arrangör
√ Arrangör ansvarar för att inbjudan skickas ut till samtliga föreningar i zonen och till
förbundets kansli för information på hemsidan. (Förbundet kan skicka ut färdig inbjudan om
arrangör så önskar)
√ Arrangör ansvarar för priser till tävlingen.
√ Arrangör meddelar deltagande föreningar divisionsindelning och starttider snarast möjligt
efter sista anmälningsdag och senast tre dagar före tävlingsdag.
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√ TT Cordinator bör användas. Förening som inte har TT Cordinator kan låna programmet av
förbundet. Tävlingsfilen ska skickas in till SBTF. (Spelarna som gör sin första tävling får då
rankingpoängplacering utifrån spelnivå istället för utifrån ålder inför senare deltagande i
större tävlingar eller seriespel).
√ Arrangör ansvarar för att resultatlista skickas till deltagande föreningar och förbundets
kansli. (Notera att båda spelarna som förlorat i semifinal har platssiffra tre, de fyra som
förlorat i kvartsfinal har platssiffra 5 osv.)
√ Arrangör föreslås kontakta lokaltidning och initiera/medverka till att tävlingen
uppmärksammas i tidningen.
√ Arrangör har rätt att ta ut startavgift mellan 100-120 kr/deltagare. Arrangören betalar 7 %
på den sammanlagda startavgiften till förbundet. Dock lägst baserat på 7% av 100 kr/start.

Ungdomstouren är en bredd- och rekryteringstävling där ungdomar ofta gör sin första
tävling utanför den egna klubben. Det kan också vara första tävlingen som föräldrar är med
på. Det är viktigt att det blir en positiv upplevelse där spelare och föräldrar känner sig
välkomna och väl omhändertagna.

Lycka till
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