Jämtland-Härjedalens Bordtennisförbund i samarbete
med distriktets föreningar samt Svenska
Bordtennisförbundet inbjuder till

VETERAN-SM I
BORDTENNIS
17-20 januari 2019 i Östersund
I samarbete med
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Jämtland Härjedalens Bordtennisförbund hälsar
alla hjärtligt välkomna till Östersund och VeteranSM i Bordtennis år 2019
Information om tävlingen presenteras nedan och på vår hemsida för Veteran SM 2019:
http://iof1.idrottonline.se/IdrottOnlineForbund/Bordtennis/svenskabordtennisforbundet/forbundet/
Distrikten/jamtland-harjedalensbordtennisforb/

Arrangör:

Jämtland Härjedalens Bordtennisförbund i samarbete med
distriktets föreningar och Svenska Bordtennisförbundet.

Tävlingsdagar:

Torsdag 17 januari – Söndag 20 Januari 2019

Spellokal:

Östersunds Sporthall, Samuel Permans gata 14. Det blir spel i A, B,
C, D och E-hallarna. Tävlingen spelas på 32 bord.

Anmälan:

Sista anmälningsdag är Söndag den 9 december 2018.
Mail: jhbtfvsm2019@outlook.com
Postadress: JHBTF, Idrottens Hus, Box 384, 831 25 Östersund

Anmälan görs via vår hemsida för Veteran-SM 2019, se länken
ovan.
Hotellbokningar till spelarhotellen förs via länken ovan.
Bokningen kommer att bekräftas och faktureras från JHBTF i
samband med bokningen/anmälningstidens utgång.
Anmälningslistor uppdateras löpande från senast 1 december på
http://resultat.ondata.se/

Anmälningsavgift:

Singel:
Dubbel:
Mixed:
Lag:
Adm avgift:

160 Sek
240 Sek/par
120 Sek/par
250 Sek/lag
50 Sek/klubb
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Klasser:
Herrar/damer 40
Herrar/damer 45
Herrar/damer 50
Herrar/damer 55
Herrar/damer 60
Herrar/damer 65
Herrar/damer 70
Herrar/damer 75
Herrar/damer 80
Herrar/damer 85

(speldagar för respektive klass framgår nedan)
Födda 1979 eller tidigare
Singel, dubbel, mixed
Födda 1974 eller tidigare
Singel, dubbel
Födda 1969 eller tidigare
Singel, dubbel, mixed
Födda 1964 eller tidigare
Singel, dubbel
Födda 1959 eller tidigare
Singel, dubbel, mixed
Födda 1954 eller tidigare
Singel, dubbel
Födda 1949 eller tidigare
Singel, dubbel, mixed
Födda 1944 eller tidigare
Singel, dubbel
Födda 1939 eller tidigare
Singel, dubbel
Födda 1934 eller tidigare
Singel, dubbel

Veteran-SM för lag i herrar spelas i föreningslag i åldersklasserna 40, 50, 60, 70 och 80 år
Veteran-SM för lag i damer spelas i distriktslag i åldersklasserna 40 och 60 år.
OBS! Lagtävlingen kommer att avslutas sent på tävlingsdagen – fredag kväll, ca 21.00

Tävlingsform:
Singel och dubbel spelas i poolform med 3-4 spelare/par i varje pool, med efterföljande
slutspel i cupform. Nummer 1 + 2 går vidare till cup.
Mixed dubbel och lagtävlingen spelas som Cup.
Alla tävlingsklasser förutom lagtävlingen spelas i bäst av 5 set.
Lagtävlingen spelas med 2-mannalag. Klubblag för herrar och distriktslag för damer.
Lagmatch bryts då det ena laget uppnått 3 vinster. De enskilda matcherna spelas bäst av 3
set till och med kvartsfinal. Semifinal och final spelas i bäst av 5 set, varvid arrangören
förbehåller sig rätten att använda två bord per lagmatch vid behov.

Speldagar: (Starttid 09.00 varje dag)
Torsdag den 17 januari
Herrsingel 65, 70, 75, 80, 85
Damsingel 65, 70, 75, 80, 85
Mixed 70

Fredag den 18 januari
Herrdubbel 65, 70, 75, 80, 85
Damdubbel 65, 70, 75, 80, 85
Mixed 40, 50, 60 (prel start 11.00)
Herrar lag 40, 50, 60, 70, 80 (prel start
13.00)
Damer lag 40, 60 (prel start 13.00)

Lördag den 19 januari
Herrsingel 40, 45, 50, 55, 60
Damsingel 40, 45, 50, 55, 60

Söndag den 20 januari
Herrdubbel 40, 45, 50, 55, 60
Damdubbel 40, 45, 50, 55, 60
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Startbegränsningar:
•
•
•

Herrar får delta i högst en singel-, en dubbel-, en lag-, och en mixedklass
Damer får delta i högst två singel-, en dubbel-, en lag-, och en mixedklass
OBS! Vid färre deltagare än fyra från minst två olika föreningar förbehålles rätten att
stryka klassen och flytta spelare/paret/laget till lämplig klass. I lagtävlingen räcker det
med att två lag deltar för att klassen ska spelas.

Dataprogram, lottning och anmälan tävlingsdagen:
Lottningen och tävlingen genomförs med TT Coordinator. Lottningen äger rum på
tävlingsdagen senast 30 minuter innan tävlingsstart eller när alla anmälda registrerat sig.
Registrering ska ske inför varje klass senast 45 minuter innan klassen ska starta. Undantag är
lagtävlingen, som lottas innan speldagen. Slutspelslottning sker direkt efter avslutat poolspel
i respektive klass.

Tidsprogram
Starttider för respektive grupp presenteras på www.resultat.ondata.se samt JHBTF,s
hemsida
Resultatinformation:

Resultat uppdateras och publiceras kontinuerligt på
resultattavlorna i spelhallen samt på webben:
www.resultat.ondata.se

Nummerlapp:

Ska bäras av samtliga spelare under hela tävlingen.

Material:

Bord, Stiga, Nät: Stiga, Bollar: Stiga Perform.

Träning:

Träning kan periodiskt genomföras i c, D och E-hallarna. Dessutom
räknar vi med att det ska gå att träna i A-hallen redan onsdag
kväll, med start ca 18.

Prisceremonier:

Kommer att hållas i direkt anslutning till respektive finaler.

Tävlingsledare:

Thomas Hägg 070-543 03 25, thomas@interjamt.se

Sekretariatschef:

Conny Gradin 070-527 56 78, conny.gradin@gmail.com

SBTF,s supervisor:

Hans Westling, westling.hans@telia.com

Information:

Före tävlingen finns information att tillgå på JHBTF,s hemsida:

http://iof1.idrottonline.se/IdrottOnlineForbund/Bordtennis/svenskabordtennisforbundet/forbundet/
Distrikten/jamtland-harjedalensbordtennisforb/

Ytterligare information: Thomas Hägg 070-543 03 25 eller e-post:
jhbtfvsm2019@outlook.com

Under tävlingen finns en informationsdisk i foajén. Där sker
utlämning av nummerlappar, lunchkuponger, programblad mm.
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Boende – mitt i centrum av Östersund
Clarion Hotell Grand är det officiella VSM-hotellet. Hotellet är beläget på gångavstånd från
Sporthallen, ca 500 meter, 5 minuters gångväg.
Vi arbetar också med andra centralt belägna hotell i Östersund. Vid behov kommer i att
utöka utbudet:
I samband med Veteran-SM har vi möjlighet att erbjuda förmånliga priser som endast kan
erhållas om man bokar rum via arrangören.
BOKA HOTELL HÄR!
http://iof1.idrottonline.se/IdrottOnlineForbund/Bordtennis/svenskabordtennisforbundet/forbundet/
Distrikten/jamtland-harjedalensbordtennisforb/

All nödvändig information som behövs för bokningen finns nedan.
Frukost ingår givetvis i priset. Moms ingår i priset
Clarion Grand
Hotell
Enkelrum 1 gäst
Dubbelrum, 2
gäster
Hotell Zäta
Enkelrum
Dubbelrum

Onsdag 17/1

Torsdag 18/1

Fredag 19/1

Lördag 20/1

1 095,1 295,-

1 095,1 295,-

1 095,1 295,-

1 095,1 295,-

750,875,-

750,875,-

750,875,-

750,875,-

Rummen är avbokningsbara fram till 3 veckor före ankomst och betalas via faktura till JHBTF
innan ankomst. Arrangören har förbokat ett begränsat antal rum så först till kvarn gäller.
Fördelen med att bo på det officiella spelarhotellet:
•
•
•
•
•
•
•

Nära till Sporthallen
Bra parkeringsmöjligheter
Kamratmiddag torsdag kväll.
SBTF håller information på hotellet torsdag 17/1 kl 18-19 om kommande
arrangemang
Stor matsal och bar.
Relaxavdelning
Reducerat pris via arrangören. Dessutom får arrangören en mindre ersättning som
går tillbaka till pingisutvecklingen i distriktets klubbar.
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Luncher:
Lunch finns att beställa via arrangören. Vi kommer att servera mat varje speldag 11-15, utom
söndag då vi har öppet för lunch 11-14.
Pris/lunch= 80,Luncher beställs på blanketten för logi, mat och kamratmiddag på vår hemsida.
http://iof1.idrottonline.se/IdrottOnlineForbund/Bordtennis/svenskabordtennisforbundet/forbundet/
Distrikten/jamtland-harjedalensbordtennisforb/

Under tävlingsdagarna kommer vi att servera en maträtt (husmanskost) inklusive, smör,
bröd, måltidsdryck och kaffe. Utöver luncherna serveras fika, smörgåsar, bröd, korv mm från
9 på morgonen till ca en timme före det är slut på dagens tävlingar.
Det finns även andra lunchställen i närheten av Sporthallen.

Kamratmiddag
En buffé serveras under förutsättning att minst 20 personer är anmälda i förväg till
Kamratmiddagen. Underhållning av trubadur. Anmälan sker på blanketten logi, mat och
kamratmiddag på vår hemsida. Före kamratmiddagen kommer SBTF att informera om
kommande Veterantävlingar under 2019.
Pris: 385,-/person.
Tid: Torsdag 17 januari med start ca 19.30

Pingispuben
Lördag kväll kommer vi att arrangera Veteran-pingispuben på Clarion mellan ca 20-23.
Barmeny och dryck.
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Karta

Bokningar och beställningar
Boende, kamratmiddag samt luncher beställs via länk på JHBTF,s hemsida liksom
anmälningar till tävlingen. Bokningen kommer att bekräftas och faktureras från JHBTF i
samband med bokningen/anmälningstidens utgång.

Välkomna till Östersund!
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