
Välkommen till  
Sweden Tour Rekordspelen! 

 
Svenska Bordtennisförbundet och BTK Rekord hälsar föreningar, spelare och ledare  

hjärtligt välkomna till Sweden Tour och Rekordspelen 2020. 
 
DATUM 
25-27 september 2020 
 
PLATS  
Idrottens hus A och B samt Helsingborg Arena C, Mellersta Stenbocksgatan 10, 254 37 Helsingborg.  
 
KLASSER & TÄVLINGSUPPLÄGG 
Fredag 25 september 
Herrar och Damer Elit (4-pooler med 2 vidare till slutspel. Ca. 16/8 seedade direkt till slutspel) 
Klasstart för båda: 11.00 
 
Lördag 26 september 
Förmiddag: F14 & P14 (planerat, 3-pooler med 2 vidare) 
Eftermiddag: HJ20 & DJ20 samt F15 & P15 (cup) 
 
Söndag 27 september 
Förmiddag: F12 & P12 samt HJ17 & DJ17 (3-pooler med 2 vidare, alla spelar pool i 12-årsklasserna, ca. 
8/4 seedade står över poolspel i 17-årsklasserna) 
Eftermiddag: F13 & P13 (cup) 
 
SEEDNING 
Vid seedning beaktas i första hand världsrankingens 200 högst rankade, i andra hand SBTF:s rankinglis-
tor. Världsranking beaktas i de klasser för vilka det finns rankingdata, d.v.s. 14, 17, 20 och elit. I deltagar-
listan kommer endast seedning och deltagare att redovisas. 
 
ANMÄLNINGSAVGIFTER  
Herrar och damer Elit, pool, 500 kr 
Herrar och damer U20, cup, 250 kr 
Herrar och damer U17, pool, 300 kr 
Pojkar och flickor 12 & 14, pool, 250 kr 
Pojkar och flickor 13 & 15, cup, 175 kr 
Anmälningsavgift faktureras anmälande förening. Administrationsavgift: 50 kr.  
 
STARTBEGRÄNSNING 
Om antalet anmälningar per den sista anmälningsdagen överskrider max. antal deltagare returneras an-
mälningar med lägst rankingtal till dess att maxantalet uppnås. Spelare anmäld av utländsk förening eller 
förbund returneras inte. 
 
ANMÄLAN 
Anmälan mejlas till BTK Rekord, btk.rekord@telia.com senast 10/9-2020. Uppge namn, förening samt vil-
ka klasser ni önskar delta i. Spelare som önskar delta måste ha licens. Anmälan sker klubbvis.  
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TÄVLINGSMATERIAL  
Bord: STIGA, Boll: STIGA Perform 40+. 
 
TIDSPROGRAM & LOTTNING  
Definitivt tidsprogram presenteras på www.btkrekord.se efter anmälningstiden utgång. 
Deltagarlistor, lottning och resultat kommer finnas på www.resultat.ondata.se. 
Lottning sker senast klockan 19.00 dagen före tävlingen startar. 
 
SERVERING 
BTK Rekord har en välfylld cafeteria som är öppen alla speldagar.  
 
BOENDE  
Vi erbjuder boende på Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan 41. 
Enkelrum: 700:- Dubbelrum: 850:- Trebäddsrum: 1.000:- Fyrbäddsrum: 1.300:- 
Priserna gäller endast om bokning och betalning sker via BTK Rekord. Bokning senast 17/9-2020. 
 
LUNCH  
Fredag  
En kött- och en fiskrätt alternativt vegetariskt, buffé i HIF-Sportbar. 
Lördag  
Spaghetti och köttfärssås alternativt vegetariskt. Serveras i Idrottens Hus. 
Söndag  
Pannbiff och potatismos alternativt vegetariskt. Serveras i Idrottens Hus. 
 
Lunchen inkluderar sallad och dryck. Allergier eller specialkost meddelas vid beställning till btk.rekord@teli-
a.com senast den 17/9-2020. Pris: 90:- per portion.  
 
KONTAKTUPPGIFTER  
Tävlingsledare, Filip Karlsson  
btk.rekord@telia.com 
042-148718 
Överdomare, TBD  
Mejl 
Telefon 
SBTF Competition Manager, Roger Edeflod 
roger.edeflod@svenskbordtennis.com 
072-716 93 51 
 
PRISPENGAR 
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. 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 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. Prispengar utbetalas inte kontant utan till det kontonummer som pristagaren 
uppger. Eventuell skatt betalas av spelaren. 
 
GDPR 
Svenska Bordtennisförbundets evenemang dokumenteras med film, foto och via livesändning. Bilder och filmer 
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 film eller i livesändning, alternativt vill få bild eller film 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 coaching är tillåten. För att begränsa antalet 
närvarande personer i hallarna kommer spelarna på egen hand att döma i poolspelet enligt fastställt schema. 
Pga. den rådande Covid-19 situationen är det ENDAST spelare, ledare och funktionärer som är välkomna in i 
tävlingsarenan.
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