
 
 

  

Välkommen till Sweden Tour  
Safirs Internationella 2023!  

 
Svenska Bordtennisförbundet och BTK Safir hälsar välkomna till  

Sweden Tour Safirs Internationella 2023 i Örebro. 
 

DATUM OCH PLATS 
24-26 februari 2023     Idrottshuset, Eyragatan 1, 702 25 Örebro 
 
KLASSER & TÄVLINGSUPPLÄGG 
Fredag 24 Februari       
Herrar och Damer Elit - Nittaku Cup Poolspel med 4-3 spelare i varje pool. Två bästa till 
(Prel start herrar 09.00 och damer 12.00) slutspel. 16/8 spelare direktkvalificerade till slutspel. 
 
HU20 och DU20 (födda 2002 eller senare) Cupspel, spelas klart lördag med kvart-, semi- och  
(Prel start herrar 12.00 och damer 15.00)  finaler. 
 
Lördag 25 Februari  
HJ18 och DJ18 (födda 2004 eller senare) Poolspel med 3-4 spelare i varje pool. Två bästa till 
(Prel start herrar 09.00 och damer 09.30) slutspel. Upp till 8 spelare direktkvalificerade till slutspel. 
 
P14 och F14 (födda 2008 eller senare) Poolspel med 4-3 spelare i varje pool. Två bästa till 
(Prel start pojkar 09.30 och flickor 09.30) slutspel. Upp till 8 spelare direktkvalificerade till slutspel. 
 
P13 och F13 (födda 2009 eller senare) Cupspel 
(Prel start pojkar 12.30 och flickor 12.30)   
 
Herrar och Damer Klass 1 Cupspel 
(Prel start herrar 14.00 och damer 14.00) 
 
Söndag 26 Februari  
P16 och F16 (födda 2006 eller senare)  Poolspel med 3-4 spelare i varje pool. Två bästa till 
(Prel start pojkar 09.00 och flickor 09.00) slutspel. Upp till 8 spelare direktkvalificerade till slutspel. 
 
P12 och F12 (födda 2010 eller senare) Poolspel med 4-3 spelare i varje pool. Två bästa till  
(Prel start pojkar 09.30 och flickor 11.00)  slutspel. 
 
P15 och F15 (födda 2007 eller senare) Cupspel 
(Prel start pojkar 10.15 och flickor 11.30) 
 
STARTBEGRÄNSNING 
Spelare äger rätt att deltaga i högst två klasser på lördagen. Följande begränsningar för klasser som 
ej får kombineras: Deltagare i P/F 13 får ej ställa upp i HJ/DJ 18 eller H/D Klass 1. Deltagare i P/F 12 
får ej ställa upp i P/F 16. Damer får ej deltaga i Herrklass. 
 
SEEDNING 
Seedning i herrar och damer Elit i första hand enligt ITTF:s världsranking Top 200 därefter enligt ak-
tuell Sverigeranking. Övriga utländska spelare som saknar Sverigeranking seedas in manuellt av 
Tävlingsledningen och Competition Manager. Seedning i övriga klasser görs i första hand Sverige-
rankingen.  Utländska spelare utan Sverigeranking seedas in manuellt av Tävlingsledning och  
Competition Manager.  
 



 
 

  

ANMÄLNINGSAVGIFTER  
Herrar och damer Elit, pool, 500 kr 
Herrar och damer 20, cup, 250 kr 
Herrar och damer 18, pool, 300 kr 
Herrar och damer klass 1, cup, 250 kr 
Pojkar och flickor 12 & 14 & 16, pool, 250 kr 
Pojkar och flickor 13 & 15, cup, 175 kr 
Anmälningsavgift faktureras per förening. Administrationsavgift: 50 kr. 
 
ANMÄLAN 
Spelarens födelsedata ska anges i anmälan. Alla svenska spelare skall inneha giltig licens.  
Anmäl spelarna i rangordning. 
I första hand registreras spelare anmälda av utländska förbund eller föreningar. I andra  
hand registreras spelare med rätt att deltaga i elitklasserna. I tredje hand används SBTF:s  
Sverigeranking från vilken spelarna registreras i platsordning. Poäng vid anmälningstidens utgång  
räknas. 
Efter sista anmälningsdag ska samtliga anmälda föreningar meddelas vilka som beretts plats i täv-
lingen och vilka som står på reservlista 
Anmälan SKA göras på den av BTK Safir upprättade originalblanketten och ska vara föreningen  
tillhanda senast den 3 februari 2023.  
Anmälan skickas till: 
Alternativ 1: E-post till lars.elwin@btksafir.com. Anmälningsformuläret är gjort i Excel-format. 
Följ instruktionerna i formuläret och skicka sedan in till ovanstående e-postadress.  
OBS! Registrering av anmälda spelare sker endast då originalblankett skickas in. 
Alternativ 2: BTK Safir, Tulpangatan 47, 703 53 Örebro. 
 
TÄVLINGSMATERIAL  
Safirs Internationella 2023 är sanktionerad som tävlingsstandard Elit och beräknas genomföras på  
35 Yasakabord, samtliga med blå spelyta och hagar om minst 12x6 meter runt varje bord. Fasta  
tider och bordsnummer kommer att vara utsatta i tävlingsprogrammet. 
Bollmärke: Nittaku 40+ Premium vit. 
Alla matcher spelas i bäst av 5 set. Svenska Bordtennisförbundets tävlingsreglemente och  
bestämmelser gäller. Tävlingen genomförs med hjälp av TT-Coordinator 
 
TIDSPROGRAM & LOTTNING  
Fastställt tidsprogram presenteras senast 10 februari på BTK Safirs hemsida, www.btksafir.com. 
Deltagarlistor, lottning och resultat kommer att finnas på www.resultat.ondata.se.  
Lottning och tidsättning sker senast 19.00 dagen före klassen startar. 
 
LOGI & MAT 
Genom BTK Safir kan logi och luncher bokas. 
Prisexempel: Elite City Hotel logi i dubbelrum/frukost/lunch/fika 710:-/person/natt. 
Mer info i separat dokument. 
Kiosk och enklare servering kommer finnas tillgänglig i anslutning till spelhallen under samtliga täv-
lingsdagar. 
 
WEBSÄNDNINGAR 
Information om websändningar publiceras på www.btksafir.com  
 
 
 



 
 

 

PRISPENGAR 
Vid Sweden Tour gäller lika fördelning av prispengar i herr- och damklasser. Totalt 40.000 kronor i  
Elitklasserna och 36.000 kronor i 18- och 20-klasserna samt klass 1.  
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 18- och 20-klasserna samt klass 1: 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 får nyttopriser.  
 
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. 
Sweden Tour är kvalificerande till SM i åldersklasserna 14, 16, och 18. 
 
KONTAKTUPPGIFTER  
SBTF Competition Manager    Tävlingsledare 
Bengt Andersson     Henric Örneland 
070-821 24 68      070-230 07 74   
bengt.andersson@svenskbordtennis.com  safirinternational@btksafir.com 
 
Överdomare       Övriga upplysningar 
TBD       Lars Elwin 
        070-536 72 05 
       lars.elwin@btksafir.com 
 


