INBJUDAN TILL
GBTF:s PROPAGANDATOUR
I SAMARBETE MED

Lördag den 5 februari 2022
Exercishuset, Heden
Level 1 Anmälan, i Ex-huset, senast kl. 09.30 OBS!
Level 2, Level 3 och Level 4 Anmälan, i Ex-huset, senast kl. 14:00
Har ni koll på vilken Level ni ska spela i? Kolla på hemsidan www.gbtf.se
under rubriken Tävlingar och därefter Propagandatouren

För er som skall spela för första gången …
Här nedan kan ni se vad som är en lämplig Level för er att starta i. Man får
alltid starta i Level 1 - om man vill.
Level 1 – spelare födda 2009 och yngre, samt spelare med rankingpoäng lägre
än 400
Level 2 – spelare med rankingpoäng 400 – 599
Level 3 – spelare med rankingpoäng 600 - 799
Level 4 – spelare med rankingpoäng 800 eller mer

Arrangör:

Göteborgs Bordtennisförbund i samarbete med
Göteborgs pingisföreningar och

Poängberäkning baseras på placering, 1-6: 12 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
Hur flyttas man upp en Level?
För att flyttas upp från Level 1 till Level 2 krävs 12 inspelade
poäng, därefter 16 inspelade poäng per Level.

Spelform:

6-pooler, (vid behov 5-pooler). Alla möter alla inom poolen.

Priser:

Alla får en medalj per Level.

Licens:

Det krävs minst en D-licens för att vara med
Löses via klubben.

Startavgift:

100 kronor. Betalas kontant, eller med Swish, vid anmälan, på
plats i Ex-huset.

OBS! På grund av den pågående pandemin ska alla över 18 år kunna
uppvisa vaccinationsbevis.
Kom 30 minuter före utsatt tid.
Vi hjälps åt att hålla avstånd, så gott det går.
Möjlighet att tvätta händerna finns både vid entrén och i
omklädningsrummen på andra våningen.
Har man symptom ska man naturligtvis inte närvara.

Övriga datum för Propagandatouren säsongen 2021/2022

2022: 19 mars och 9 april
Samtliga omgångar spelas i Exercishuset, Heden!
Göteborgs Bordtennisförbund
Göran Forssman 0707-199 580 goran@gbtf.se
Roger Edeflod 0727-169 351 ragge@gbtf.se

