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Arrangör: BTK Rekord i samarbete med Svenska Bordtennisförbundet. 
 
Spellokal: Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10, Helsingborg. 
 
Tävlingsledare:  Lena Malmsten och Filip Karlsson. 
 
Överdomare: Lars-Erik Briggner och Gunnar Holmstedt. 
 
Supervisor (SBTF):  Bengt Andersson, 08-56278127. 
 
Klasser: Herrsingel (80 spelare), Damsingel (48), Herrdubbel, 
Damdubbel, Mixeddubbel , Herrjunior 20 (48) och Damjunior 20 (24). 
Därtill 12 paraklasser. 
 
Tävlingsform: Herr- och damsingel samt slutspel HJ20 och DJ20 i bäst 
av sju set. Samtliga dubbelklasser och poolspel HJ20 och DJ20 i bäst av 
5 set. Cupspel i herr- och damsingel samt dubbelklasserna. De seedade 
spelarna i HJ20 och DJ20 går direkt till slutspel. Alla paraklasser i singel 
spelas i poolform. Paraklasser dubbel och lag spelas i cupform. Para lag 
spelas enligt Kings-cup-modell med två singlar och en dubbel. 
Respektive lags högst rankade spelare enligt datarankingen möts i första 
matchen, därefter spelas ytterligare en singelmatch med två nya spelare. 
Står det 1-1 i lagmatchen spelas en avgörande dubbelmatch, Ett lag 
tillåts att sätta in en eller två nya spelare i dubbelmatchen. 
 
Lottning: HJ20 och DJ20 lottas torsdag den 1 mars kl 13:00 och övriga 
klasser samma dag kl 18:30. All lottning sker i Idrottens Hus. 
 
Tävlingskuvert: Alla klubbar hämtar sitt tävlingskuvert vid ankomst till 
Idrottens Hus. I den ligger bland annat nummerlappar och beställda 
lunchkuponger. 
 
Återbud: Återbud lämnas snarast till btk.rekord@telia.com (fram till 
onsdag 28 februari) och från och med torsdag 1 mars till telefonnummer 
0704-824145.  
 
Information: All nödvändig tävlingsinformation hittar du via 
www.btkrekord.se 
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Nummerlapp: Alla spelare skall bära nummerlapp under hela 
mästerskapet. 
 
Material: Stiga. 
 
Träning: Det går bra att träna från och med torsdag 1 mars kl 10.00 i 
Idrottens Hus fram till tävlingsstart kl 14.00. Sedan träning i Helsingborgs 
Arena, C-hallen, som ligger i direkt anslutning till Idrottens Hus enligt 
följande: torsdag 1 mars kl 13.00-20.00, fredag 2 mars 08.00-18.30 och 
lördag 3 mars kl 08.00-18.30. Söndagen 4 mars fungerar Idrottens Hus, 
B-hallen, som träningshall. 
 
Hotell: Alla som bokat hotell via oss bor på Scandic Nord, Florettgatan 
41. Faktura för hotell/lunch kommer separat senare. 
 
Transport:  Transporter till och från Scandic Nord/Idrottens Hus kommer 
arrangören att stå för enligt ett uppgjort schema. Se anslag i Idrottens 
Hus och Scandic Nord!    
 
Prisceremonier:  Prisutdelningar kommer att äga rum i nära anslutning 
till finalen i respektive klass. Det förväntas att de fyra främsta i varje 
klass, undantag någon paraklass där det bara är två pristagare, deltar 
vid prisceremonin. 
 
Erbjudande: Circle K  Bergarondellen erbjuder er att hyra bil under 
tiden onsdag 28 februari till och med måndag 5 mars, uppge kod 
SM2018 så erhålles 20% på hyran.  
Boka via ankarl@circlekeurope.com eller 042-151080. 
 
 

 
 
 
 
 
 
VARMT VÄLKOMNA TILL BTK REKORD OCH HELSINGBORG! 


