Uppdaterad 2018‐10‐19

Arvika Bordtennisklubb
inbjuder till Distriktsmästerskap och Pingisiaden 2018
i sporthallen i Arvika 10-11/11
Vi hoppas att alla klubbar skickar sina spelare och att vi kan få riktigt många spelare till detta
DM. I DM kan alla spelare vara med och vi hoppas få se många spelare från div 4 och 5.
Spelklasser

Lördag med start kl 9.00:
Pass 1: P11, F11, P9, F9, HD*, DD*, P13 dubbel, F13 dubbel
Pass 2: HS*, DS*, H4 lördag
Pass 3: P10 lördag, F10 lördag, P13*, F13*, Mix Dubbel*
Pass 4: HJ20*, DJ20*, HJD20*, DJD20*, H2 lördag, D2 lördag, P12 lördag, F12 lördag
Söndag med start kl 9.00:
Pass 1: P10 söndag, F10 söndag, P14, F14, HJ17*, DJ17*, HD40*, HD50*, HD60*
Pass 2: H40*, H60*, H5, H2 söndag, D2 söndag
Pass 3: P12 (pingisiaden), F12 (pingisiaden), P15*, F15*, H4 söndag, D4, H50*

Arrangören förbehåller sig rätten att stryka eller slå ihop klasser om det är för få anmälda.
Klasser märkta med * är officiella mästerskapsklasser och kvalificerande för SM/USM ‐ se SBTF regler,
med undantag av veteran och HJ/DJ20‐klasserna. Om DM‐segrare är utländsk medborgare som
saknar tillstånd för att delta i individuell SM‐tävling så kvalificerar sig näst högst placerade spelare
som tillåts spela SM‐tävling.
Startbegränsning
Max 2 singelklasser och 1 dubbel/dag. Singelklasserna får ej vara på samma pass.
När maximalt anmälningar inkommit återsändes överskjutande anmälningar även
om anmälningstiden ej gått ut.
Man får bara spela 1 av klasserna P/F 13 (2005‐2006), 15 (2003‐2004), 17 (2001‐
2002). Man kan inte kombinera dessa med varandra.
Samtliga licensierade spelare, som tillhör förening inom VBTF distrikt har rätt att
delta. OBS! I samtliga klasser räcker det att inneha D‐licens för att spela DM.
Spelform

Spelas som C‐tävling med poolspel i alla singelklasser och cupspel i alla
dubbelklasser. B‐slutspel i pingisiaden.
Arrangören håller med fasta domare i dubbelklasserna, F9, P9 och slutspelen. I
övrigt dömer spelarna själva.
I alla klasser spelar man bäst av 5 set.
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Anmälningsavgifter
Pojk‐ och flicksingel
Pingisiaden
Pojk‐ och flickdubbel
Juniorsingel
Senior singel
Veteransingel
Övriga herr‐ och damklasser
Juniordubbel
Senior‐ och veterandubbel
Anmälan

pool
pool
cup
pool
pool
pool
pool
cup
cup

120 kr
100 kr
50 kr
160 kr
200 kr
160 kr
100 kr
100 kr
100 kr

Via mail: andreas.wiren@arvika.com
Anmälan senast 29/10, Efter det tar vi emot anmälan tills det är fullt

Lottning

I alla klasser äger rum tävlingsdagen.
TT‐Coordinator används.
Ej seedning i P/F 9, 10, 11 och 12.

Servering

Enklare servering (Korv, smörgåsar, kaffe, dricka, frukt, godis mm) båda dagarna.

Priser

RF:s mästerskaptecken delas ut till 1‐4 platserna i DM‐klasserna. Nyttopriser i övriga
klasser. Priser till alla i pojkar och flickor 9, 10 och 11.

Tävlingsdräkt

Är obligatorisk och skall vara reglementsenlig.

Tävlingsboll

Stiga*** vit Perform

Upplysningar

Andreas Wirén
Mail: andreas.wiren@arvika.com
Arvika BTK hemsida

tel. 070‐2220336

Välkomna

