Välkommen till ZONTÄVLING den 25 oktober 2020 i Jönköping
KFUM Jönköping har nöjet att inbjuda Er förenings spelare till säsongens första zontävling
söndagen den 25 oktober i KFUM Ungdomens Hus, Jönköping.
Ålder: Pojkar och flickor födda 2003 eller senare. Spelarna delas in i olika pooler efter sin spelnivå.
Anmälan: Skall vara KFUM tillhanda senast onsdag 14 oktober via mail till Gunnar Svensson (0706-585542)
under adressen
gunsve@hotmail.com
En gemensam anmälan görs för respektive klubb och spelarna skall rangordnas. Ange gärna kommentar
om spelstyrka för de spelare som deltar för första gången. Födelsenummer skall också anges.
OBS: Alla spelare måste ha licens!
SBTF:S CORONAPROTOKOLL Tävlingen har restriktioner enl. SBTF:s Coronaprotokoll.
Dessa restriktioner gäller: Är du sjuk eller har varit sjuk de senast 2 dagarna SKALL du stanna hemma.
Spelare skall byta om och duscha hemma. Använd utplacerad handsprit. Ingen publik tillåts men varje
förening får ackreditera ett begränsat antal på förhand namngivna ledare enligt tabellen. Ackreditering av
ledare skall ske i samband med anmälan av klubbens spelare. Varje förening ska dessutom ange vem som
är ”huvudledare”. Den personen rekommenderas vara på plats hela dagen.
Antal spelare från föreningen
1
2-5
6-9
10-14
15-19

Antal ledare från föreningen
1
2
3
4
5

Pga den rådande Covid-19 situationen är det ENDAST spelare, ledare och funktionärer som är välkomna in
i tävlingsarenan. Vi använder oss inte av hand-hälsningar före och efter match (eller annars). En höjd hand
eller liknande går utmärkt. Alla uppmanas följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och se till att
hålla avstånd.
Vi ser till att det finns goda möjligheter till handhygien och deltagare uppmanas att ofta och noggrant
tvätta händer med tvål och vatten eller handsprit.
Upplysningar: Lämnas av Magnus Persson 0722-513051, Björn Geijer 0708-407594.
Startavgift: 100 kr per deltagare.
Lottning: Spelschema publiceras senast den 18 oktober på KFUM Jönköpings hemsida: kfum.org
Klicka på pingis-ikonen för att komma rätt när du är inne på hemsidan.
Tävlingsform: Poolspel, bäst av 5 set. Alla möter alla i poolen.
Tävlingen startar på söndagen med poolspel för de yngsta åldersklasserna kl. 09:00.
Vilande spelare i poolen dömer. I de pooler där de yngsta spelar står KFUM Jönköping för domare.

MALL FÖR ANMÄLAN AV LEDARE OCH SPELARE TILL ZONTÄVLINGEN DEN 25 OKT 2020
FÖRENING:
HUVUDLEDARE:
ÖVRIGA LEDARE:

SPELARE
Ranking Namn

Födelsedata

Kommentar

