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Arrangör Region Top-12
Tävlingen alternerar mellan distrikten i regionen enligt en av regionen fastställd
plan. Varje region bestämmer själva om tävlingen skall genomföras. Arrangerande
distrikt skall senast 1 januari utse arrangör för de tävlingar som skall genomföras
kommande höst. Distriktsförbundet skall förvissa sig om och ansvara för att
arrangerande förening kan genomföra tävlingen på ett ur sportslig och publik
synpunkt tillfredsställande sätt och i enlighet med fastställda regler.
Arrangör Riks-10:an
Arrangeras av Svenska Bordtennisförbundet i samarbete med utsedd förening.
Ansökan om att arrangera Riks-10:an skall vara SBTF tillhanda senast den 15
september säsongen före tävlingen.
Tidpunkt
Rekommendationen är att Region Top-12 spelas den 24-25 oktober 2020, skall
dock spelas senast helgen före Allhelgonahelgen.
Riks-10:an spelas den 2-4 januari 2021 i Söderhamn (Obs datumet är ändrat).
Arrangör SBTF i samarbete med Söderhamns UIF.
Klasser och deltagare
Region Top-12 spelas i klasserna H20, H17, P15, P13, D17-20, F15, F13 och
Paraklass 12-20 år med 12 deltagare per klass.
Riks-10:an spelas i klasserna H17-20, P15, P13, D17-20, F15 och F13 med 10
deltagare per klass. Det spelas ingen Paraklass vid Riks-10:an.
Uttagning Region Top-12
Uttagning görs av SBTF enligt ranking per den 7 september 2020. Uttagningen
omfattar 12 spelare per klass och reserver. Spelare som är uttagen i flera klasser kan
endast delta i en klass och väljer klass i samband med anmälan.
Observera att spelare som är uttagen, av förbundskapten, till Riks-10:an inte ska
delta i Region Top-12.

Kvalificering och uttagning till Riks-10:an
1:an vid Region Top-12 i klasserna H20, H17, P15, P13, D17-20, F15 och F13 är
kvalificerade till Riks-10:an i respektive klass (segrarna i H20 och H17 kvalificerar
sig till H17-20). De två bästa 2:orna vid Region Top-12, enligt ranking per den 2
november 2020, i klasserna P15, P13, D17-20, F15 och F13 är även de kvalificerade
till Riks-10:an.
Två platser i H17-20 och fyra vardera i klasserna P15, P13, D17-20, F15 och F13,
tas ut av respektive förbundskapten senast den 10 september 2020. Dessa spelare
ska inte delta i region Top-12.
Eventuellt uppkomna vakanta platser tillsätts enligt upprättad reservordning som
omfattar i första hand ej kvalificerade 2:or och i andra hand 3:or vid Region Top12. Spelare med samma placering vid Region Top-12 rangordnas enligt ranking per
den 2 november 2020.
Inbjudan
Inbjudan till spel i Region Top-12 utsänds av arrangören senast den 22 september
2020. Inbjudan sänds till de föreningar som fått ordinarie spelare och reserver
uttagna, samt till distrikten och SBTF. SBTF förser arrangör med uttagningslistor.
Inbjudan till spel i Riks-10:an utsänds av arrangören senast den 17november 2020.
Inbjudan sänds till de föreningar som fått ordinarie spelare eller reserver uttagna
samt till distrikt och SBTF. SBTF förser arrangör med uttagningslistor.
Inbjudan skall innehålla förteckning över samtliga ordinarie spelare och
reservordning samt fullständiga uppgifter om tävlingen. I inbjudan skall påpekas
vikten av att återbud på grund av skada eller annat skäl lämnas så snart som möjligt
till arrangören. Eftersom det ofta kan vara svårt att snabbt få tag i reserverna vid
ev. återbud är det lämpligt att arrangören i samband med utsändande av inbjudan
begär in uppgift om samtliga reservers mejladresser och telefonnummer.
Vid återbud kallar arrangören omedelbart reserver i turordning. Lämnat återbud
kan inte återtas om reserv hunnit kallas.
Spellokal, utrustning mm.
Tävlingen spelas i hall med minimimått 40 x 20 m. Region Top-12 spelas med 12
bord där hagarnas mått skall vara minst 10 x 6 m. Riks-10:an spelas med 9 bord där
hagarnas mått skall vara minst 12 x 6 m. Träningslokal med minst 6 bord skall
finnas i anslutning till tävlingshallen. Tävlingen skall genomföras enligt
bestämmelserna för A-tävling.

Spelordning Region Top-12
Lottning vid Region Top-12 görs fredag kväll, klockan 19.00, dagen före tävling.
De 12 spelarna i respektive klass rangordnas enligt senaste ranking och lottas parvis
(1 och 2, 3 och 4 osv.) i två grupper (A och B). Spelare från samma förening skall
lottas i samma grupp och i möjligaste mån mötas så tidigt som möjligt. Ev. spelare
som inplaceras efter genomförd lottning placeras på vakant plats. Det inledande
gruppspelet spelas enligt följande inom respektive grupp:
Omgång 1:
Omgång 2:
Omgång 3:
Omgång 4:
Omgång 5:

1-6
1-4
1-5
1-3
1-2

2-4
2-5
2-3
2-6
3-4

3-5
3-6
4-6
4-5
5-6

Spelare i pool A flyttas till grupp C och spelare i pool B till grupp D, där de
rangordnas efter resultaten i det första poolspelet.
Det avslutande gruppspelet spelas sedan enligt följande:
Omgång 6: C1 - D6
Omgång 7: C1 - D5
Omgång 8: C1 - D4
Omgång 9: C1 - D3
Omgång 10: C1 - D2
Omgång 11: C1 - D1

C2 - D5
C2 - D4
C2 - D3
C2 - D6
C3 - D5
C2 - D2

C3 - D4
C3 - D6
C5 - D6
C4 - D5
C4 - D6
C3 - D3

C6 - D1
C5 - D1
C4 - D1
C3 - D1
C2 - D1
C4 - D4

C5 - D2
C4 - D2
C3 - D2
C6 - D2
C5 - D3
C5 - D5

C4 - D3
C6 - D3
C6 - D5
C5 - D4
C6 - D4
C6 - D6

Matcherna spelas i bäst av 5 set. SBTF:s regler för uträkning av poolresultat gäller.
Om en spelare drar sig ur tävlingen innan fem matcher har slutförts skall den
spelarens samtliga resultat strykas och räknas bort.
Spelordning Riks-10:an
Spelordningen görs iordning senast klockan 12.00 den första speldagen. De 10
spelarna i respektive klass rangordnas enligt senaste ranking 1-10. Det inledande
gruppspelet spelas enligt följande:
Omgång 1:
Omgång 2:
Omgång 3:
Omgång 4:
Omgång 5:
Omgång 6:
Omgång 7:
Omgång 8:
Omgång 9:

1-10
1-9
1-8
1-7
1-6
1-5
1-4
1-3
1-2

2-9
2-10
2-7
2-8
2-5
2-6
2-3
2-4
3-4

3-5
3-8
3-6
3-10
3-9
3-7
5-8
5-7
5-6

4-7
4-5
4-9
4-6
4-8
4-10
6-10
6-9
7-8

6-8
6-7
5-10
5-9
7-10
8-9
7-9
8-10
9-10

Matcherna i gruppspelet spelas i 4 set. Vid uträkning av placering i gruppspelet
gäller följande:
1) I gruppspelet ger varje vunnet set 1 poäng. Spelare med högst poäng
kommer etta, den med näst högst poäng tvåa osv.
2) Om två eller fler spelare hamnar på samma poäng, avgörs den inbördes
placeringen genom att räkna samman poängen enbart mellan inblandade
spelare.
3) Om den inbördes poängen mellan berörda spelare fortfarande är lika avgörs
den inbördes placeringen genom beräkning av den inbördes bollkvoten.
4) Så snart en placering eller fler kan bestämmas enligt punkt 2-3 enligt ovan,
tas den eller de spelarna bort och övriga kvarstående spelares placering
börjar beräknas på nytt från punkt 2.
5) Om det med ovanstående beräkning inte går att skilja två eller flera spelare
åt, avgörs deras inbördes placering med hjälp av lott.
Om en spelare avbryter en pågående match räknas spelade bollar och set, ej spelade
set förloras med 0-11, spelaren kvarstår i tävlingen. Om en spelare inte kommer till
spel i en match stryks spelaren ur tävlingen och spelarens samtliga tidigare spelade
matcher stryks.
Matcherna i gruppspelet är inte rankinggrundande.
Efter gruppspelet spelas ett slutspel med de 6 högst placerade spelarna från
gruppspelet. Matcherna i slutspelet spelas i bäst av 7 set. Spelordningen i slutspelet
är enligt följande:
Match 1:
Match 2:
Match 3:
Match 4:
Match 5, om slutplacering 5-6:
Match 6, om slutplacering 3-4:
Match 7, om slutplacering 1-2:

Grupplacering 3 – Grupplacering 6
Grupplacering 4 – Grupplacering 5
Grupplacering 2 – Vinnare match 1
Grupplacering 1 – Vinnare match 2
Förlorare match 1 – Förlorare match 2
Förlorare match 3 – Förlorare match 4
Vinnare match 3 – Vinnare match 4

Priser
Arrangören står för kostnaden för medaljer som tillhandahålls av SBTF (guld,
silver, brons) till de tre främsta i varje klass. Kostnaden är 60 kronor per medalj.
Gäller både i Region Top-12 och Riks-10:an.
Anmälningsavgift
Fastställs av SBTF:s förbundsmöte. För närvarande gäller 300 kronor per spelare
och tävling. Arrangören skall betala 7 + 7 % till SBTF och SDF, avgiften till SBTF
faktureras arrangerande förening efter tävlingen.

Redovisning
Samma dag tävlingen avslutas skall tävlingsfilen i TTCoordinator skickas till
sbtf.ranking@gmail.com.

