Välkommen till VETERANUPPTAKTEN
den 23 september 2021 i KFUM Ungdomens
Hus med start 09.00
Inbjudan

Vi riktar oss till alla lag i veteranserierna i Smålands Norra, dvs A, B
C och D- serierna. Tanken är att vi alla skall komma igång med
träning och spel innan seriespelet drar igång. Alla klubbar får anmäla
fritt antal lag. Det är dock endast tillåtet att spela i ett lag. Har man
ingen partner försöker vi hitta en partner i en annan klubb.

Covid 19

Vi följer bestämmelserna enligt förbundet och lokal policy.

Spelform

2-manna poolspel:
Spelordning singel 1:a mot 1:a , 2:a mot 2:a och därefter dubbel.
Bäst av 3 set till 11. Rankingen 1:a respektive 2:a i lagen skall
behållas hela tävlingen. En lagmatch är avgjord när något lag vunnit
2 matcher men vi genomför ändå dubbelspel vid ställningen 2-0

Divisionsspel

Alla lag som anmäler sig hamnar i en lång lista. Vi delar in lagen i
olika divisioner efter rankingpoäng och i varje division spelar alla mot
alla. Sedan är det klart. Inget slutspel alltså. Exempel: i en division
med 6 lag får alla spela 5 matcher. Vi kör på tre bord vilket innebär
att man är klar på c:a 3 timmar. Med en fikapaus något mer, och det
ska vi väl unna oss.

Begränsning

Ingen klubb får ha med fler än 3 lag i division med 5 eller 6 lag,
likaledes endast 2 lag i division 4 lag. Detta ordnar arrangören.

Kostnad

110 kr per deltagare

Anmälan:

Skall vara KFUM Jönköping tillhanda senast 3:e september.
Anmälan mailas till följande adress: gunsve@hotmail.com .
Ange namn och personnummer samt partner i laget.

Lottning:

Äger rum 30 min före klassens start i TT Coordinator . Spelare måste
anmäla sin närvaro 45 minuter före klassens start

Upplysningar: Gunnar Svensson TTC, 070-6585542
Magnus Persson, 0722-513051
Var:

KFUM Jönköping, Ungdomens hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping

Hemsida:

http://www.kfum.org välj pingis
Vi publicerar anmälda lag och klasser och senare resultat här.

Tävlingsledning Magnus Persson, Gunnar Svensson, Per-Gunnar Kruth

VÄLKOMNA

