Välkommen till

Sweden Tour Finals & Ligacupen!
DATUM OCH PLATS
26-28 mars 2021

Eslövshallen, Onsjövägen 3, 241 34 Eslöv

OMFATTNING
De fyra lag som efter halva serien är högst placerade i respektive Pingisliga kvali cerar sig för
Ligacupen. 12 Herrar Elit och 12 Damer Elit kvali cerar sig för nalspel i Sweden Tour. På grund av
rådande Coronarestriktioner utgår U20-klasserna.
Kvali cerade lag för Ligacupen
Herrar
1. Spårvägens BTK
2. Halmstad BTK
3. Eslöv AI BTK
4. Söderhamns UIF
Damer
1. Eslövs PK
Köpings BTK Dam (lämnat återbud)
2. Halmstad BTK
3. Eskilstuna BTK
4. Lekstorps IF
Kvali cerade och reserver till Sweden Tour Finals, se bilaga.

SPELFORMAT
Ligacupen spelas i cupformat med två semi naler och en nal per klass. Matcherna i Sweden Tour
Finals Elit spelas som cup och i bäst av sju set.
Lagmatcherna spelas enligt ordinarie matchprotokoll för Pingisligan Herrar med fri laguppställning.
Matcherna spelas på ett bord med löpande seträkning och med Golden Point i varje set. I varje
delmatch spelas det tre set. Varje vunnet set ger en poäng till lagmatchen. Efter match 3 kan en ny
fjärde spelare bytas in till någon av matcherna 4, 5 eller 6 i enlighet med ordinarie matchprotokoll för
Pingisligan Herrar. Lagmatchen avbryts så fort ett lag vunnit 10 set. Om det efter match 6 står 9-9
avgörs lagmatchen i tiebreak med en dubbel i ett set. Slutresultat blir då 10-9 till något av lagen.
Matchordningen är enligt följande:
A1-B3, A2-B1, A3-B2, A1/A4-B1/B4, A2/A4-B2/B4, A3/A4-B3/B4, eventuell tie-break-dubbel.
Samma representationsregler som gäller för Pingisligan Herrar och Damer gäller även vid
Ligacupen. Det betyder exempelvis att endast en icke-EU/EES-spelare per lagmatch är tillåten.
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Förening som ska spela Ligacupen kan endast använda spelare som har deltagit i minst en match i
grundserie omgång 1-7 för föreningen eller dess farmarförening.

TIDSPROGRAM
Fredag 26/3
17.00
Ligacupen, semi nal damer
19.00
Ligacupen, semi nal herrar
Lördag 27/3
09.00
Damer Elit, 1/8-delar
09.45
Damer Elit, 1/8-delar
10.30
Herrar Elit, 1/8-delar
11.15
Herrar Elit, 1/8-delar
12.00
Lunch
13.00
Ligacupen, nal damer
14.45
Prisutdelning, Ligacupen damer
15.00
Ligacupen, nal herrar
16.45
Prisutdelning, Ligacupen herrar
17.30
Damer Elit, kvarts nal
18.15
Damer Elit, kvarts nal
Söndag 28/3
09.00
Damer Elit, semi nal
09.45
Damer Elit, semi nal
10.30
Herrar Elit, kvarts nal
11.15
Herrar Elit, kvarts nal
12.00
Lunch
13.00
Damer Elit, nal
14.00
Herrar Elit, semi nal
14.45
Herrar Elit, semi nal
16.30
Herrar Elit, nal

2 bord
2 bord
2 bord
2 bord
2 bord
2 bord
1 bord
1 bord
2 bord
2 bord
1 bord
1 bord
2 bord
2 bord
1 bord
1 bord
1 bord
1 bord

Prisutdelning förrättas i direkt anslutning till varje färdigspelad nal

SEEDNING & LOTTNING
Seedning i Elitklasserna görs efter inspelade poäng vid deltävlingarna, där de tre bästa delresultaten
räknas. 1 till 4 enligt inspelade poäng vid deltävlingarna kvarts nalseedas. 5 till 8 enligt inspelade
poäng vid deltävlingarna lottas mot 9 till 12 i åttondels naler.
I Ligacupens semi naler lottas ettan i Pingisligan by STIGA, efter halva serien, mot trean eller fyran.
Tvåan möter den av trean och fyran som inte lottas mot ettan.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Herrar och damer Elit, 500 kr
Ligacupen, ingen avgift

ANMÄLAN
Kvali cerade och reserver till Sweden Tour Finals anmäler sig senast fredag 19 mars till
thomas.andersson@greencargo.com. Anmälda reserver uppger i samband med anmälan
mobilnummer för att enkelt kunna nås vid återbud. Vid frågor; Thomas Andersson, 070-897 45 15.

TÄVLINGSMATERIAL
Bord: STIGA Boll: STIGA

LOTTNING

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Lottning för Ligacupen och Sweden Tour Finals sker i Eslövshallen den 26 mars kl. 15.00.

LUNCH
Separat mejl till anmälda spelare och lag kommer att skickas ut när anmälningstiden gått ut.

BOENDE
Hotell Sten Stenson Eslöv
Enkelrum, 800 kr/natt
Dubbelrum, 900 kr/natt
3-bäddsrum, 1100 kr/natt
4-bäddsrum, 1200 kr/natt
Använd följande kod när ni bokar LIGACUPEN21, se även bifogade instruktioner på sista sidan,
Transport erbjuds mellan hotell och spelhall.

WEBBSÄNDNING
Tävlingen kommer att sändas via solidsport.se/pingiskanalen.

KONTAKTUPPGIFTER
Tävlingsledare
Stefan Karlsson
070-289 84 94
stef.karlsson@gmail.com

SBTF Competition Manager
Bengt Andersson
070-821 24 68
bengt.andersson@svenskbordtennis.com

Överdomare
Gunnar Holmstedt
072-206 59 89
holmstedt.gunnar@gmail.com

PRISPENGAR
Ligacupen
Totalt 130.000 kronor fördelat enligt följande. 1:a 40.000 kronor, 2:a 15.000 kronor, 3-4:a 5.000
kronor per klass.
Sweden Tour Finals
Sweden Tour Finals Elit. Totalt 110.000 kronor fördelat enligt följande. 1:a 20.000 kronor, 2:a 10.000
kronor, 3-4:a 5.000 kronor, 5-8:a 2.500 kronor, 9-12:a 1.250 kronor per klass.
Prispengar utbetalas efter tävlingen av SBTF till förenings och spelares konto.

GDPR
Svenska Bordtennisförbundets evenemang dokumenteras med lm, foto och via livesändning. Bilder
och lmer 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 lm eller i livesändning, alternativt vill få bild
eller lm 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.

ÖVRIGT
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Respektive förenings tävlingsdress ska användas. Time-out och coaching är tillåten.
På grund av den rådande Covid-19-situationen är det ENDAST spelare, ledare och funktionärer som
är välkomna in i tävlingsarenan enligt Svenska Bordtennisförbundets Coronaprotokoll.

Bokning med bokningskod
• Gå in på hotellets egen sida: www.hotelstensson.com
• Gå in under iken ”Boka”
• Tryck på länken ”Har du en boknings/rabatt kod?” och skriv in Er kod (bokningskoden
måste skrivas in innan ni väljer vilket datum ni vill bo)
• Tryck på ”dubbelpilen”
• Texten ”Bokningskoden är giltig och har tillämpats” ska komma fram (kommer ej detta
meddelande fram har Ni en ogiltig kod)
• Fyll i inchecknings och utcheckningsdatum och antal personer i respektive rum
• Tryck ”Sök”
• Har Ni gjort allt rätt framkommer en lista med tillgängliga rum vilken visar ett ordinarie
pris överst och ett rabatterat pris under efter respektive rumskategori.
• Välj rum, antal personer i rummet, skrolla längst ner på sidan, välj om Ni önskar
garageplats (120:-) eller plats utomhus (0:-)
• Tryck ”Nästa steg” & fyll i Era uppgifter
• Glöm inte fylla i om Ni önskar tidig incheckning och/eller sen utcheckning. Kostar inget
extra i samband bröllop om tillgänglighet nns.
• Bokningsförfrågan skickas och vi bekräftar bokningen.
Skulle Ni känna att det inte fungerar eller har frågor kontakta oss på
0413-554433 eller info@hotelstensson.se
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Hotel Stensson

