Välkommen till
Sweden Tour Opening Weekend!

Svenska Bordtennisförbundet och Köpings BTK hälsar föreningar, tränare och spelare
hjärtligt välkomna till Sweden Tour 2020 och denna Opening Weekend som den första av
fem planerade deltävlingar under hösten. Totala prispengar denna säsong är minst 600.000
kronor och givetvis är prispengarna jämställda för damer och herrar. För oss är lanseringen
av Sweden Tour en milstolpe och en viktig utvecklingsparameter för
svensk bordtennis. Välkomna, nu kör vi!
DATUM
14-16 augusti 2020

PLATS
Köping Arena, Badvägen 1, 731 50 Köping

KLASSER & TÄVLINGSUPPLÄGG
Herrar & damer Elit
Herrar & damer U20
Tävlingen startar fredag den 14/8 med kvalspel i herrar Elit och damer Elit som inleds med poolspel,
med 3 spelare i varje pool, där segraren går till ett vidarekval i cupformat. Kvalspelet avslutas under
lördagen med att 8 herrar och 4 damer går vidare till ﬁnalspel.
Lördag den 15/8 startar med kvalspel i U20 herrar och damer som spelas som cup där 8 herrar och 4
damer går vidare till ﬁnalspel.
De seedade spelarna 8 herrar och 4 damer i respektive klass står över kvalspelet och går direkt till
ﬁnalspelet som spelas i cupformat med 16 herrar och 8 damer i respektive klass. Finalspelet inleds
lördag kväll och avslutas under söndagen.
Matcher i pool- och kvalspel spelas i bäst av 5 set. Matcher i ﬁnalspel från lördag kl. 17.45 spelas i
bäst av 7 set.
Tävlingen är maximerad till cirka 110 spelare i Elitklasserna och cirka 110 spelare i U20-klasserna.
Om antalet anmälningar per den sista anmälningsdagen överskrider max antal deltagare returneras
anmälningar med lägst rankingtal till dess att maxantalet uppnås. Spelare anmäld av utländsk förening eller förbund returneras inte.

SEEDNING
Seedning i herrar och damer Elit i första hand enligt ITTF:s världsranking Top 200 därefter enligt aktuell Sverigeranking. I U20-klasserna gäller aktuell Sverigeranking, dock kan utländska spelare bli aktuella för seedning enligt bedömning av seedningsansvariga SBTF:s sportchef och förbundskapten.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Herrar och damer Elit, 500 kr
Herrar och damer U20, 250 kr
Anmälningsavgift faktureras anmälande förening.

ANMÄLAN
Anmälan mejlas till Henrik Zarins, swedentour.koping@gmail.com, senast 1 augusti 2020. Uppge
namn, födelsedatum, förening samt vilka klasser ni önskar delta i.

TÄVLINGSMATERIAL
Bord: STIGA, Boll: STIGA Perform 40+ (Eventuell ändringar kommer att meddelas).

TIDSPROGRAM & LOTTNING
Preliminärt tidsprogram hittar du här.
Lottning sker senast klockan 19.00 dagen före tävlingen startar.

BOENDE
Boka gärna ditt boende på det oﬃciella Sweden Tour-hotellet: Hotell Gillet. Uppge SwedenTour20 vid
din bokning så får du rabatterat pris. Läs mer om hotellet här.

MAT
Lunch serveras på Hotell Gillet. Om du vill beställa lunch i förväg anger du det i samband med din
hotellbokning.

KONTAKTUPPGIFTER
Tävlingsledare, Henrik Zarins
swedentour.koping@gmail.com
070-317 65 36
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 i 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 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.
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.

