Aktiviteter Sportlovet 2020
Hej och välkomna till våra aktiviteter i Ex-huset
Vi blandar friskt mellan

och

så välj det som passar dig.

Datum Aktivitet

Tider

Kostnad

10/2

10.00-16.00

300 kr

Träning 2 pass med lunchpaus där man antingen köper eller har med sig egen lunch
Micro finns om man vill värma mat. Tränare Emil Pettersson, Lekstorps IF och eventuellt någon mer

11/2

10.30-14.00

100 kr

Tävling där alla spelar lika mycket oavsett hur det går. Se spelformer nedan för mer info. OBS! det
kommer även finnas en klass för spelare utan licens så ta med kompisar, syskon, föräldrar mm.

12/2

10.00-16.00

300 kr

Träning 2 pass med lunchpaus där man antingen köper eller har med sig egen lunch
Micro finns om man vill värma mat. Tränare Emil Pettersson, Lekstorps IF och eventuellt någon mer

13/2

08.30-16.30

100 kr/pass

Tävling där man spelar maxklasser utifrån sin rankingpoäng. Se spelformer nedan för mer info.
Anmälan till Sportlovsläger görs på följande länk SENAST onsdag 5 februari https://forms.gle/w4DtaF7Fjj5kP7Ns5

Information kring tävlingarna
Anmälan på plats senast 10.30.
OBS! Klass även för er som inte är licensierade spelare.
Spelarna delas därefter in i 2 klasser. Licensierade och olicensierade.
Målet är att alla skall få spela 5 matcher med varierande motstånd.
Spelform: Tävlingen spelas i 5 omgångar och man får 1 poäng för varje set man vinner. Efter varje omgång lottas
en ny omgång där man möter motståndare som har ungefär lika många poäng som en själv. Detta leder till att det
blir jämnare matcher ju längre in i turneringen man kommer. Man spelar 3 setsmatcher där alla 3 set spelas
oavsett hur det går. Godispris till alla deltagare (1:an och 2:an i varje klass får lite finare pris)

Anmälan på plats 08.30 för förmiddagspasset och 12.00 för eftermiddagspasset
Målet är att alla skall få jämna matcher.
Spelform: Spelarna delas in efter rankingpoäng. A-slutspel och B-slutspel i alla
klasser som blir mer än en grupp. Vissa klasser kan slås ihop vid för få deltagare. Vi
har koll på spelarnas rankingpoäng så bara kom när det passar. Matcherna spelas i bäst av 5 set. Alla får medalj

Klasser (Man kan spela en klass/pass)
Förmiddag: Öppen klass, Max 1200, Max 1000, Max 800, Max 700, Max 600, Max 500, Max 400
Eftermiddag: Öppen klass, Max1100, Max 900, Max 750, Max 650, Max 550, Max 450

All information går också att hitta på www.gbtf.se och på Facebook

