VÄLKOMNA!
BTK Rekord hälsar alla hjärtligt välkomna till Veteran-SM 2016!
Speldagar:

28-31 januari 2016.

Tävlingslokal:

Tävlingsledare:

Idrottens Hus och Helsingborgs Arena,
Mellersta Stenbocksgatan 10, Helsingborg.
.
Paul Olsson och Ulf Rödin.

SBTF:s supervisor:

Hans Westling.

Överdomare:

Christer Ohlsson.

Seedning:

Svenska Bordtennisförbundets dataranking.

Deltagarelistor:

Finns att se på http://resultat.ondata.se
Länk finns via vår hemsida www.btkrekord.se

Lottning:

Lottning äger rum tävlingsdagen senast 30 minuter innan klassens
start. Lagtävlingen lottas tidigare,

Anmälan:

Närvaroanmälan skall göras senast 45 minuter innan klassens
start!

Deltagarpåse:

Vid ankomst hämtar varje klubb sin deltagarpåse där nummerlappar,
förbeställda lunchkuponger, förbeställd ”biljett” till Kamratmåltid och
program skall finnas.

Tävlingsform:

Singel och dubbel spelas i poolform med 3-4 deltagare i varje pool
med efterföljande slutspel i cupform för ettorna och tvåorna i
respektive pool. Mixeddubbel och lag spelas i cupform.
Alla individuella klasser spelas i bäst av 5 set.
Lagtävlingen spelas, tvåmannalag klubblag för herrarna och
distriktslag för damerna, enligt Davis Cup-modell. Lagmatch bryts då
ena laget uppnått 3 vinster. De enskilda matcherna spelas i bäst av 3
set fram till och med kvartsfinal. Semifinal och final spelas i bäst av 5
set. Vid behov spelas en lagmatch på 2 bord, arrangören avgör.

Domare:

Spelarna dömer själva i poolspel samt i lagtävlingen fram till och med
kvartsfinaler.

Resultat:

Resultaten kommer att läggas ut kontinuerligt på
http://resultat.ondata.se Länk via vår hemsida.

Nummerlappar:

Nummerlappar skall bäras av alla spelare.

Boll:

Stiga Optimum plastboll.

Bord:

Stiga

Bordplacering:

Bord 1-16 finns i A-hallen, 17-24 i B-hallen och 25-32 i Arenans
C-hall. I Arenans C-hall finns det möjlighet för träningsspel tors- till
lördag.

Prisutdelningar:

Se tidsprogram!
SBTF:s mästerskapsmedaljer delas ut till de 4 främsta i varje klass.
Vid färre än 8 deltagare i en klass delas endast 2 medaljer ut.

Lunch:

Förbeställda luncher serveras dagligen kl 11.30-14.00 i Idrottens
Hus.

Kamratmåltid:

Kamratmåltid för de som har förbeställt arrangeras torsdag kl 20.00
på Scandic Helsingborg Nord.

Cafeteria:

Under hela tävlingen kommer cafeteria vara öppen i Idrottens Hus.

Veteran info:

Torsdag och lördag kl 19.00 informerar Hans Westling intresserade
på Scandic Helsingborg Nord.

Spelarhotell:

Spelarhotellet Scandic Helsingborg Nord ligger lite avsides. Om man
har bil är det inga problem. Övriga pratar med hotellets reception,
som då informerar hur man per buss kan ta sig till och från hotellet.

Du följer Rekordspelen på www.btkrekord.se
Telefon till Veteran-SM: 0704-824145.

