Välkommen till Sweden Tour
Rekordspelen 2022
Svenska Bordtennisförbundet och BTK Rekord hälsar välkomna
till säsongens andra deltävling i Sweden Tour 2022
DATUM OCH PLATS
30 september - 2 oktober 2022

Helsingborg Arena, Mellersta Stenbocksgatan 14,
254 37 Helsingborg.

KLASSER & TÄVLINGSUPPLÄGG
Fredag 30 september
Förmiddag: (start tidigast 09.00)
Herrar och Damer Elit

Eftermiddag och kväll:
HU20 och DU20 (födda 2002 eller senare)
Lördag 1 oktober
Förmiddag:
P14 och F14 (födda 2008 eller senare)

Poolspel med 3-4 spelare i varje pool. Två bästa till
slutspel. 16/8 spelare direktkvalificerade till slutspel.
Poolspel med 3 spelare i varje pool. Två bästa till
slutspel. 16/8 spelare direktkvalificerade till slutspel
som genomförs under lördagen.

Max 2500

Poolspel, 3 spelare i varje pool. Två bästa till slutspel.
Upp till 16/8 spelare direktkvalificerade till slutspel.
Max 2500 rankingpoäng. Cupspel.

Eftermiddag:
P13 och F13 (födda 2009 eller senare)

Cupspel.

HU18 och DU18 (födda 2004 eller senare)

Söndag 2 oktober
Förmiddag:
P12 och F12 (födda 2010 eller senare)
P16 och F16 (födda 2006 eller senare)

Poolspel, 3 spelare i varje pool. Två bästa till
slutspel. 16/8 spelare direktkvalificerade till slutspel.
Slutspelet slutförs söndag.

Poolspel, 4 spelare i varje pool. Två bästa till slutspel.
Poolspel, 3-4 spelare i varje pool. Två bästa till slutspel.
Upp till 16/8 spelare direktkvalificerade till slutspel.

STARTBEGRÄNSNINGAR
Max två klasser/dag. Deltagare i P13 får ej delta i HU18. DU20 får ej delta i Max 2500. Deltagare
i 12-årsklass får ej delta i 16-årsklass.

SEEDNING
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.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Herrar och damer Elit, pool, 500 kr
Herrar och damer 16, 18 & 20, pool, 300 kr
Max 2500, cup, 250 kr
Pojkar och flickor 12 & 14, pool, 250 kr
Pojkar och flickor 13, cup, 175 kr
Anmälningsavgift faktureras per förening. Administrationsavgift: 50 kr

ANMÄLAN
Anmälan mejlas till btk.rekord@telia.com senast 11 september 2022. Anmälan sker klubbvis
och samtliga anmälningar kommer att bekräftas.

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: STIGA, Boll: STIGA

TIDSPROGRAM & LOTTNING
Fastställt tidsprogram presenteras senast 16 september på BTK Rekords hemsida,
https://www.btkrekord.se/. Deltagarlistor, lottning och resultat kommer att finnas på
www.resultat.ondata.se. Lottning och tidsättning sker senast 19.00 dagen före klassen startar.

SERVERING
I hallen kommer det finnas försäljning av kaffe, godis, smörgåsar, korv, med mera.

BOENDE
Vi erbjuder boende på Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan 41.
Enkelrum: 700:-, dubbelrum: 850:-, trebäddsrum: 1.000:- och fyrbäddsrum: 1.300:-.
Priserna gäller bara om bokning och betalning sker via BTK Rekord, btk.rekord@telia.com
senast 18 september 2022.

LUNCH
Fredag
Kycklingfilé med tomatsås alternativt vegetariskt
Lördag
Lasagne alternativt vegetariskt
Söndag
Köttbullar med potatismos alternativt vegetariskt
Lunchen inkluderar sallad och dryck. Eventuella allergier eller specialkost meddelas vid
beställning till btk.rekord@telia.com senast den 18 september 2022. Pris: 95:-/portion.

WEBBSÄNDNINGAR
Tävlingen kommer att sändas via https://solidsport.com/btkrekord från minst två bord med
kommentator från huvudbordet.

KONTAKTUPPGIFTER
SBTF Competition Manager
TBD
Tävlingsledare
Filip Karlsson, 0709-497078, btk.rekord@telia.com
Överdomare
TBD
Övriga upplysningar
Bengt Levin, 0704-824145, btk.rekord@telia.com

PRISPENGAR
Vid Sweden Tour gäller lika fördelning av prispengar i herr- och damklasser. Totalt 40.000 kronor i
Elitklasserna och 24.000 kronor i 17- och U20-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 U20-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 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 rådgivning är tillåten. Deltävling i
Sweden Tour är kvalificerande till SM i åldersklasserna 14, 16, 18 och 20.

