Välkommen till Sweden Tour
Söderspelen 2022
Svenska Bordtennisförbundet och Mariedals IK hälsar välkomna till
Boråshallen och den första deltävlingen av Sweden Tour år 2022
DATUM OCH PLATS
21-23 januari 2022

Boråshallen, Bockasjögatan 2, Borås

KLASSER & TÄVLINGSUPPLÄGG
Fredag 21 januari
Förmiddag (10.00):
Herrar och Damer Elit

Poolspel med 4 spelare i varje pool. Två bästa till
slutspel med start tidigast 16.00. 16/8 spelare
direktkvali cerade till slutspel.

Eftermiddag (tidigast 13.40):
HU20 och DU20 (födda 2001 eller senare)

Poolspel med 3 spelare i varje pool. Två bästa till
slutspel. 16/8 spelare direktkvali cerade till slutspel
som slutförs under lördagen.

Lördag 22 januari
Förmiddag (09.00):
P14 och F14 (födda 2007 eller senare)

Poolspel, 4 spelare i varje pool. Två bästa till slutspel.
16/8 spelare direktkvali cerade till slutspel.

HU18 och DU18 (födda 2003 eller senare)

Poolspel, 3 spelare i varje pool. Två bästa till slutspel.
16/8 spelare direktkvali cerade till slutspel.

Eftermiddag och kväll (tidigast 14.30):
P13 och F13 (födda 2008 eller senare)

Poolspel, 4 spelare i varje pool. Två bästa till slutspel.
8/4 spelare direktkvali cerade till slutspel.

Söndag 23 januari
Förmiddag (09.00):
P16 och F16 (födda 2005 eller senare)

Poolspel, 3 spelare i varje pool. Två bästa till slutspel.
16/8 spelare direktkvali cerade till slutspel.
Poolspel, 4 spelare i varje pool. Två bästa till slutspel.

P12 och F12 (födda 2009 eller senare)

SEEDNING
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Seedning för herr- och damsingel sker i första hand efter världsranking 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.
Seedning i övriga klasser görs i första hand efter Sverigeranking. Utländska spelare utan
Sverigeranking seedas in manuellt av Tävlingsledning, Competition Manager och SBTF:s
sportchef.

Spelare i P12/F12 kan inte delta i P16/F16. Flickor/damer kan inte delta i pojk-/herrklasser.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Herrar och damer Elit, pool, 500 kr
Herrar och damer 16, 18 & 20, pool, 300 kr
Pojkar och ickor 12, 13 & 14, pool, 250 kr
Anmälningsavgift faktureras per förening. Administrationsavgift: 50 kr.

ANMÄLAN
Anmälan mejlas till mik-pingis@telia.com. Sista anmälningsdag är 5 januari 2022. Anmälan
sker klubbvis och samtliga anmälningar kommer att bekräftas.
Licens för innevarande spelår ska vara registrerad när anmälan görs.

ANMÄLNINGSTAK
I samband med sista anmälningsdag ska i första hand anmälda utländska spelare beredas
plats, därefter fylls varje klass på enligt ranking till dess att maxantalet per klass uppnås. De
som inte kan beredas plats sätts upp på en reservlista för respektive klass. Direkt efter sista
anmälningsdag ska samtliga anmälda föreningar meddelas vilka som beretts plats i tävlingen
och vilka som står på reservlista.

TÄVLINGSMATERIAL
Bord: Butter y

Boll: Nittaku

TIDSPROGRAM & LOTTNING
Fastställt tidsprogram presenteras senast söndag 9 januari på Mariedals IK:s hemsida under
iken ”Bordtennis”.
Deltagarlistor, lottning och resultat kommer att nnas på www.resultat.ondata.se. Eventuella
återbud lämnas senast 17.00 dagen före klassen startar, därefter lottas klasserna.

WEBBSÄNDNING
Tävlingen kommer att sändas via Solidsport.

SERVERING
En välfylld servering kommer att vara öppen samtliga speldagar.

BOENDE & LUNCH
Erbjudande om boende och logi kommer att skickas i samband med att er anmälan bekräftas.

KONTAKTUPPGIFTER
SBTF Competition Manager
Bengt Andersson, 0708-212468, bengt.andersson@svenskbordtennis.com
Tävlingsledare
Sonny Spjuth, 0703-021372, sonnyspjuth@hotmail.com
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Överdomare
Jan-Olof Sundh, 0766-430155, sundh@fv.ulricehamn.se
Jenny Sundh, 0707-224916, sundh@hotmail.com
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STARTBEGRÄNSNINGAR

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 18- 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 18- 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.
I ungdomsklasserna (12-16) ska spelare placerade 1, 2, 3, 3 delta vid prisutdelning. De åtta
första i dessa klasser erhåller varupriser.
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
Respektive förenings tävlingsdress ska användas. Time-out och coachning är tillåten. Deltävling i
Sweden Tour är kvali cerande till SM i åldersklasserna 14, 18 och 20.
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Sweden Tour i samarbete med

