Välkommen till

Sweden Tour Sa rs Internationella 2021!
Svenska Bordtennisförbundet och BTK Sa r hälsar välkomna till
Sweden Tour Sa rs Internationella 2021 i Örebro
DATUM OCH PLATS
26-28 februari 2021

Idrottshuset, Eyragatan 1, 702 25 Örebro

KLASSER & TÄVLINGSUPPLÄGG
Klass
Herrar Elit Nittaku, pool
Damer Elit Nittaku, pool
HU20, cup (födda 2000 eller senare)
DU20, cup (födda 2000 eller senare)
P14, pool (födda 2006 eller senare)
F14, pool (födda 2006 eller senare)
P15, cup (födda 2005 eller senare)
F15, cup (födda 2005 eller senare)
Herrar Klass 1, cup
Damer Klass 1, cup
P12, pool (födda 2008 eller senare)
F12, pool (födda 2008 eller senare)
HJ17, pool (födda 2003 eller senare)
DJ17, pool (födda 2003 eller senare)
P13, cup (födda 2007 eller senare)
F13, cup (födda 2007 eller senare)

Dag
Fredag
Fredag
Lördag
Lördag
Lör-Sön
Lör-Sön
Lördag
Lördag
Lördag
Lördag
Lör-Sön
Lör-Sön
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

Start (prel.)
09.00
09.00
09.00
10.00
Lör 09.00
Lör 10.30
12.30
10.30
15.00
16.00
Lör 15.30
Lör 16.00
09.00
09.30
09.00
10.30

Final (prel.)
20.45
20.15
19.00
19.00
Sön 14.00
Sön 14.00
18.30
17.30
20.20
20.20
Sön 15.00
Sön 14.30
17.25
17.25
15.00
15.00

Herr- och damjuniorer 17 spelas företrädelsevis i 3-pooler med två spelare till slutspel från varje
pool. Övriga poolklasser spelas företrädelsevis i 4-pooler med två spelare till slutspel från varje pool.

SEEDNING
Seedning för herr- och damsingel sker i första hand efter världsrankingen topp 200 och i andra hand
efter Sverigeranking. Övriga utländska spelare som saknar Sverigeranking seedas in manuellt av
Tävlingsledning, Competition Manager och SBTF:s sportchef. Sedning i övriga klasser görs i första
hand efter Sverigeranking. Utländska spelare utan Sverigeranking seedas in manuellt av
Tävlingsledning, Competition Manager och SBTF:s sportchef.

SPELFORM ELIT
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De 16 högst seedade herrspelarna och 8 högst seedade damspelarna står över poolspelet.
Övriga spelare lottas, efter klockan 19.00 dagen innan tävlingsdagen i grupper om fyra eller tre
spelare per pool. Ettan och tvåan från varje pool går vidare till slutspel tillsammans med de spelare
som stod över. Spelarna från poolspelet lottas in i slutspelet tillsammans med de seedade enligt
gällande lottningsregler.

För att undvika onödig väntetid när borden inte räcker till för att starta samtliga pooler
samtidigt kommer lottning i två grupper att ske om anmälda spelare i herrarnas elitklass överstiger
det antal som går att genomföra under en omgång. Lottningen sker i samband med övrig lottning
och kommer att framgå i programmet. Antalet spelare som lottas in i grupp 1 avgörs av tillgången
på bord vilket är beroende på antalet spelare i damernas elitklass.
Regler för lottning i olika grupper:
Rangordning av spelarna sker så att antalet täcker det totala behovet av poolettor. Till grupp 1 lottas
en pooletta och tre övriga spelare för varje pool. Grupp 1 beräknas starta kl 09.00. Slutgiltig lottning
inom gruppen inför poolspelet sker i vanlig ordning efter anmälan om närvaro.
Indelningen i grupper påverkar ej slutspelslottningen

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Herrar och damer Elit, pool, 500 kr
Herrar och damer U20, cup, 250 kr
Herrar och damer U17, pool, 300 kr
Herrar och damer klass 1, cup, 250 kr
Pojkar och ickor 12 & 14, pool, 250 kr
Pojkar och ickor 13 & 15, cup, 175 kr
Anmälningsavgift faktureras per förening. Administrationsavgift: 50 kr.

STARTBEGRÄNSNING
Spelare äger rätt att deltaga i högst två klasser på lördagen. Följande begränsningar för klasser som
ej får kombineras:
Deltagare i P/F 14 får ej ställa upp i U20/Klass 1.
Deltagare i P/F 12 får ej ställa upp i U20/Klass 1.
Damer får ej deltaga i Herrklass.
I elitklasserna är deltagarantalet begränsat till 250 spelare sammanlagt. Spelare anmälda av
landsförbund eller liknande har förtur. Därefter uttages anmälda spelare efter SBTF:s dataranking vid
anmälningstidens utgång. Damer och Herrar behandlas separat. Arrangören har rätt att göra
undantag från ovanstående regler.

ANMÄLAN
Spelarens födelsedata ska anges i anmälan. Alla spelare skall inneha giltig licens. Anmäl spelarna i
rangordning. I första hand registreras spelare anmälda av utländska förbund eller föreningar. I andra
hand registreras spelare med rätt att deltaga i elitklasserna. I tredje hand används SBTF:s
Sverigeranking från vilken spelarna registreras i platsordning. Poäng vid anmälningstidens utgång
räknas.
Anmälan SKA göras på den av BTK Sa r upprättade originalblanketten och ska vara föreningen
tillhanda senast den 22 januari 2021. Anmälan skickas till:
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Alternativ 1: E-post till lars.elwin@btksa r.com. Anmälningsformuläret är gjort i Excel-format.
Följ instruktionerna i formuläret och skicka sedan in till ovanstående adress. OBS! Registrering av
anmälda spelare sker endast då originalblankett skickas in.
Alternativ 2: BTK Sa r, Tulpangatan 47, 703 53 Örebro.

SANKTION & TÄVLINGSMATERIAL
Sa rs Internationella 2021 är sanktionerad som tävlingsstandard Elit och beräknas genomföras på
36 Yasakabord, samtliga med blå spelyta och hagar om minst 12x6 meter runt varje bord. Fasta
tider och bordsnummer kommer att vara utsatta i tävlingsprogrammet.
Bollmärke: Nittaku 40+ Premium vit.
Alla matcher spelas i bäst av 5 set. Svenska Bordtennisförbundets tävlingsreglemente och
bestämmelser gäller. Tävlingen genomförs med hjälp av TT-Coordinator.

TIDSPROGRAM & LOTTNING
Lottning av poolklasser sker senast klockan 19.00 dagen före klassen startar. Lottningen av
cupklasser och eventuell delning av herrarnas elitklass publiceras under första halvan av februari
2021 på BTK Sa rs hemsida www.btksa r.com.

LOGI & MAT
Genom BTK Sa r kan logi och luncher bokas.
Prisexempel: Clarion Hotell logi i dubbelrum/frukost/lunch 695/person/natt.
City Hotell logi i dubbelrum/frukost/lunch 595/person/natt.
Mer info i separat dokument. Avbokning av boende med anledning av eventuella restriktioner från
myndigheter kan kostnadsfritt göras ända fram tills tävlingsstart.

KONTAKTUPPGIFTER
Tävlingsledare
Henric Örneland
070-230 07 74
sa rinternational@btksa r.com

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

PRISER
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 samt klass 1. 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 samt
klass 1: 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.
I ungdomsklasserna (12-15) ska spelare placerade 1, 2, 3, 3 delta vid prisutdelning. De åtta första i
dessa klasser får nyttopriser.
Prispengar utbetalas inte kontant utan till det kontonummer som pristagaren uppger. Eventuell skatt
betalas av spelaren.

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. Samtliga
anmälningsavgifter återbetalas om tävlingen ej kan genomföras.

