
REGLER PINGISIADEN 

Säsongen 2022 - 2023 
 
 
Pingisiaden är en tävling öppen för spelare som är Flickor 12 och Pojkar 12 eller 
yngre den aktuella säsongen. Det finns en flickklass och en pojkklass i respektive 
nivå. Det är fri anmälan till samtliga nivåer enligt nedan.  
 
Spelformen skall anpassas så att spelarna får spela många matcher och i möjligaste 
mån får spela lika många matcher. Varje arrangör bestämmer sitt eget upplägg för 
spelform utefter sina egna förutsättningar. Vi vill dock ge en rekommendation till 
spelform med poolspel i flera steg enligt följande. 
 
Rekommenderad spelform för Pingisiaden: 
3-11 deltagare. En pool, alla mot alla. 
12-14 deltagare. Steg 1, två pooler med 6-7 i vardera. Steg 2, poolspel, en 4-pool för 
1-2, en 4-pool för 3-4 och en pool för placerade 5-7. 
15-19 deltagare. Steg 1, tre pooler med 5-7 i vardera. Steg 2, poolspel, en 6-pool för 
1-2, en 6-pool för 3-4 och en pool för placerade 5-7. 
20-28 deltagare. Steg 1, fyra pooler med 5-7 i vardera. Steg 2, poolspel med 1:or i en 
pool, 2:or i en pool och så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-7 spelare. 
29-35 deltagare. Steg 1, fem pooler med 5-7 i vardera. Steg 2, poolspel med 1:or i 
en pool, 2:or i en pool och så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-8 spelare. 
36-48 deltagare. Steg 1, sex pooler med 6-8 i vardera, Steg 2, poolspel med 1:or i en 
pool,  
2:or i en pool och så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-9 spelare. 
49-60 deltagare. Steg 1, tolv pooler med 4-5 i vardera. Steg 2A, poolspel där 1-2:or 
spelar i fyra pooler med 6-pooler. Steg 2B, poolspel där 3-5:or spelar i sex pooler 
med 4-6 i vardera. Steg 3A, poolspel med 1:or från steg 2A i en pool, 2:or i en pool 
och så vidare. Steg 3B, poolspel med 1:or från steg 2B i en pool, 2:or i en pool och 
så vidare. Den sista poolen kan innehålla 4-9 spelare. 
Minst 61 deltagare. Arrangör bestämmer själv spelform. 
 
 
1:a nivån, Zon- eller kretsnivå 
Kan genomföras i geografiskt stora distrikt. Distrikt avgör om de vill genomföra 
denna nivå. 
 
Distrikt bestämmer själva eventuell anmälningsavgifts storlek. 
 
 
 



2:a nivån, Distriktsnivå 
SBTF rekommenderar att distriktsnivån spelas i samband med Distriktsmästerskap, 
men det är upp till varje distrikt att bestämma när distriktsnivån spelas.  
 
Anmälningsavgiften är 100:- per spelare. 
 
Arrangerande förening/distrikt står för kostnaden för medaljer till de fyra bästa i 
varje klass. SBTF beställer, fakturerar och skickar medaljer till resp. distrikt.  
 
 
3:e nivån, Regionnivå 
Regionnivån spelas förslagsvis i samband med Regionmästerskap, men det är upp 
till varje region att besluta när regionnivån skall spelas. 
 
Anmälningsavgiften är 200:- per spelare. 
 
Arrangerande förening/region står för kostnaden för medaljer till de fyra bästa i 
varje klass. SBTF beställer, fakturerar och skickar medaljer till resp. region.  
 
 
4:e nivån, Riksnivå  
Spelas som en egen tävling eventuellt i början av januari. Pojkarna spelar normalt i 
Stockholm med Spårvägens BTK som arrangör. Flickorna spelar normalt i Köping 
med Köpings BTK som arrangör. 
 
Anmälningsavgiften är 400:- per spelare. 
 
Pokaler till segrarna. Arrangerande förening står för kostnaden för medaljer till 
samtliga deltagare. SBTF beställer, fakturerar och skickar medaljer till arrangören.  
 
 


