Vassunda Idrottsförening
Bordtennissektionen

Nordöstra Svealands BTF och Vassunda IF
bjuder in till
LAG-DM
Lördagen 14:e september, Björkhallen i Vassunda
Spelhall:

Björkhallen, Vassunda Björkhallen är Vassunda IF:s egen hall. I
direktanknytning till hallen ligger föreningens klubbstuga.
Google maps: "Björkhallen, Vassunda, Knivsta", på kartor: "Edeby 35, Knivsta"

Klasserna:

Lag DM öppen klass
Lag DM veteraner födda -80 och tidigare
Lilla lag DM (endast spelar från div 4-7, dvs ej deltagit i nationellt spel)

Begränsning:

I första hand får varje förening delta med ett lag i varje klass. Om det finns plats i
turneringen kan fler lag från samma klubb få delta i samma klass.
Spelare får inte under dagen flyttas mellan lag
Lilla DM (klubbar med representationslag i nationell serie, A-laget, kan inte
anmäla sig till denna klass)

Spelform:

Spelas i tremanna lag.
Tre singlar, en dubbel, tre singlar. Först till 4 vinner.

Klasserna:

Lag DM Damer, DJ17, FL15, HJ17, P15

Spelform:

Spelas i tvåmanna lag, Davis cup form, två singlar en dubbel två singlar. Först till
3 vinner. Alla klasser spelas i poolform ettan och tvåan går till slutspel

Anmälan:

Föreningsvis senast den 31 augusti, 2019 till lryttman@gmail.com

Spelschema:

Kommer läggas ut på förbundets hemsida

Avgifter:

Öppna DM, Veteraner, Lilla DM
Övriga klasser

Upplysningar:

Rolf Olofsson, rolf@olofsson-ou.se

400 kr/lag
300 kr/lag

Övrig information:
• I Öppna Lag DM, Lag DM veteran och Lilla lag DM får ett lag bestå av fler än tre spelare.
Laget kan alltså byta spelare mellan lagmatcherna och även sätta in en fjärde spelare i
dubbelmatchen.
• I övriga klasser får på motsvarande sätt ett lag bestå av fler än två spelare. Laget kan alltså
byta spelare mellan lagmatcher samt sätt in en tredje spelare i dubbel.
• OBS! Att spelare som representerat ett lag inte får delta i något annat lag varken i samma eller
annan klass under dagen.
• Varje förening får i mån av plats i turneringen ställa upp med två lag i samma klass. Det andra
laget ställs på reservlista och placeras in i den ordning som man anmält sig om det finns plats i
turneringen.

