BESTÄMMELSER FÖR
TÄVLINGSTILLSTÅND
Gäller från 2021-07-01

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”.

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.

24.

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

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 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.

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 överdomarrapporten.

