Välkommen till
Sweden Tour Halmstad Masters 2020

Med förhoppning om en spännande bordtennistävling ber Halmstad BTK att få hälsa spelare,
ledare och funktionärer välkomna till Sweden Tour Halmstad Masters 2020. Med de direktiv som
SBTF gått ut med vill vi i största möjliga mån hålla nere antalet närvarande i de båda spelhallarna
och därför vädja till föreningsledare hjälpa till att så sker. Ingen publik kommer tillåtas.
DATUM
28-30 augusti 2020
PLATS
Halmstad Arena, Växjövägen 11, 302 44 Halmstad
KLASSER & TÄVLINGSUPPLÄGG
Fredag 28/8
Herrar & damer Elit
Tävlingen startar fredag den 28/8 med poolspel i herrar Elit och damer Elit med start tidigast 13:30 för
herrarna och tidigast 15:00 för damerna. Starttiderna kan senareläggas beroende på antalet anmälda.
Poolspelet kommer i första hand att utgå från 3 spelare i varje pool, där segraren går vidare till spel i
cupformat. De åtta högst seedade spelarna står över poolspelet.
Lördag 29/8
Förmiddag Herrar och damer 20 spelas i cupformat.
Eftermiddag Herrar och damer 17 inleds med poolspel där varje pool innehåller maximalt tre spelare.
Vinnaren i varje pool går vidare till slutspel i cupformat.
Söndag 30/8
Förmiddag Pojkar och flickor 14.
Eftermiddag Pojkar och flickor 12.
Såväl pojkar och flickor 14 som pojkar och flickor 12 inleds med poolspel där varje pool innehåller
maximalt tre spelare. Vinnaren i varje pool går vidare till slutspel i cupformat.
Alla matcher spelas i bäst av fem set.
STARTBEGRÄNSNING
Om antalet anmälningar per den sista anmälningsdagen överskrider max. antal deltagare returneras
anmälningar med lägst rankingtal till dess att maxantalet uppnås. Spelare anmäld av utländsk
förening eller förbund returneras inte.
WILD CARDS
Arrangör förbehåller sig rätten att utse tre wildcards i respektive klass fram till tävlingens start.
SEEDNING
Vid seedning beaktas i första hand världsrankingens 200 högst rankade, i andra hand SBTF:s
rankinglistor. Världsranking beaktas i de klasser för vilka det finns rankingdata, d.v.s. 14, 17, 20 och
elit. I deltagarlistan kommer endast seedning och deltagare att redovisas.
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Fredag 28/8
Herrar och Damer Elit, pool,
500 kr

Lördag 29/8
Herrar och Damer U20, cup, 250 kr
Herrar & Damer 17, pool, 300 kr

Anmälningsavgift faktureras anmälande förening.

Söndag 30/8
Pojkar och Flickor 14, pool, 250 kr
Pojkar och Flickor 12, pool, 250 kr

ANMÄLAN
Senast tisdag 18 augusti ska anmälan vara inkommen till info@halmstadbtk.com Bekräftelse på
anmälan kommer att skickas tillbaka till den av avsändaren uppgivna mejladressen.
Licens måste vara löst för aktuellt spelår när anmälan görs enligt Svenska BTF:s regler. Uppge namn,
födelsedatum, förening samt vilka klasser ni önskar delta i.
OBS! Om licens inte är löst kan spelaren inte läggas in i TTCoordinator!
TÄVLINGSMATERIAL
Bord: STIGA, Boll: STIGA Perform 40+.
TIDSPROGRAM & LOTTNING
Halmstad Masters 2020 kommer att spelas i Pingishallen (Curt Holmqvist-hallen) på 9 bord och i Bhallen på 12 bord. Lottning sker senast klockan 19.00 dagen före tävlingen startar. Preliminärt
tidsprogram hittar du på halmstadbtk.com och resultaten kommer att uppdateras på
resultat.ondata.se.
LOGI
Halmstad BTK samarbetar med Grand Hotel, Scandic Hotel och Hotel Amadeus. Till dessa hotell kan
vi erbjuda rabatterade priser under förutsättning att hotellbokning sker till Lars Holmqvist på mejl
holmqvist_green@tele2.se.
LUNCH
Lunch kostar 95 kr. Beställning av luncher sker till Lars Holmqvist, holmqvist_green@tele2.se.
SERVERING
Halmstad Arena har en välfylld cafeteria som är öppen alla speldagarna.
PARKERING
Gratis parkering finns i direkt anslutning till Halmstad Arena.
KONTAKTUPPGIFTER
Tävlingsledare
Per Hällström
11peleha@gmail.com
070 394 95 21

Överdomare
Micael Godtman
micael.godtman@gmail.com
070 541 14 23

SBTF Competition Manager
Roger Edeflod
roger.edeflod@svenskbordtennis.com
072 716 93 51

PRISPENGAR
Vid Sweden Tour gäller lika fördelning av prispengar i herr- och damklasser. Totalt 40.000 kronor i
Elitklasserna och 12.000 kronor vardera i 17- och 20-klasserna. I Elitklasserna 1:a 8.000 kronor, 2:a
4.000 kronor, 3-4:e 2.000 kronor, 5-8:e 1.000 kronor. I 17- och 20-klasserna 1:a 1.500 kronor, 2:a 1.000
kronor, 3-4:e 750 kronor, 5-8:e 500 kronor. En reducering av prispengar i Elitklasserna kan ske om det
totala deltagarantalet blir lågt.
Prispengar utbetalas inte kontant utan till det kontonummer som pristagaren uppger. Eventuell skatt
betalas av spelaren.
ÖVRIGT
Respektive förenings tävlingsdress ska användas. Time-out och coaching är tillåten enligt gällande
regler. För att begränsa antalet närvarande personer (spelare, ledare, funktionärer) kommer spelarna
på egen hand att döma i poolspelet.
Ackreditering för tillgänglighet till tävlingshallarna
Tävlingshallarna kommer endast att vara tillgängliga för ackrediterade personer.
Ackreditering kommer att primärt ges till spelare, ledare, domare och press och lämnas ut vid
tävlingsanmälan.
Ackreditering visas upp vid tillträde till hallen. Träningsspel i anvisade hallar kräver ej ackreditering.
GDPR
Svenska Bordtennisförbundets evenemang dokumenteras med film, foto och via livesändning.
Bilder och filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om SBTF:s
verksamhet samt marknadsföra detta och framtida evenemang för SBTF:s räkning på hemsida,
sociala medier samt i tryck. Person som inte vill medverka på bild, i film eller i livesändning,
alternativt vill få bild eller film borttagen är välkommen att kontakta SBTF via
info@svenskbordtennis.com.
Mer information om hur SBTF behandlar personuppgifter och hur enskildas rättigheter tillvaratas
framgår av SBTF:s integritetspolicy.

