SKINKSPELEN 2019
VIF Gute BTK inbjuder till Skinkspelen i bordtennis lördagen den 30 november 2019 i
Södervärnshallen Visby. Tävlingen spelas som C - tävling.
KLASSER
Handicap – Skinkklassen Spelas i cupform, bäst av tre set till 21. Tröstturnering för alla som förlorar sin första
match, dvs. alla är garanterade att få spela minst två matcher.
Motionsklass

Poolspel. En klass som är öppen för spelare födda 2001 eller tidigare och inte har licens.

Rankingstegen

Poolspel. Klassen är öppen för både pojkar och flickor födda 2002 eller senare.
Spelarna delas in i divisioner efter bedömd spelstyrka.

Herrsingel öppen
Herrsingel 5-6
Herrsingel 7
Damsingel öppen

Poolspel
Poolspel
Poolspel
Poolspel

minst 1250 poäng
750 – 1249 poäng
högst 749 poäng
Öppen för alla damspelare

Klasser som samlar otillräckligt antal deltagare utgår.
Det är tillåtet att spela i högre klass än man innehar poäng men inte i lägre.
Matcherna i poolspelet spelas i bäst av fem set. De två bäst placerade i varje pool går till
slutspel. Slutspelet spelas i cupform och bäst av fem set.
Startbegränsning

Spelare får endast delta i en klass utöver Handicap-klassen.

Anmälningsavgift

Handicap och Motionsklassen 75 kr. Övriga klasser 100 kr. Faktura till deltagande
föreningar för alla klasser utom Motionsklassen som betalas kontant i hallen före start.

Licens

SBTF:s regler gäller, vilket innebär att samtliga spelare skall ha licens. Spelare som
endast deltar i Handicapklassen och/eller Motionsklassen behöver inte ha licens.

Domare

I poolspelet hjälps spelarna åt att döma. I slutspelet och i handicap dömer förlorande
spelare nästkommande match.

Anmälningar

Per post till: VIF Gute BTK, Egon Schwartz, Martallsgatan 163, 621 44 VISBY.
E-post till: egon.schwartz@telia.com
Sista anmälningsdag är fredagen den 15:e november.

Lottning

Lottning av HCP-klassen och divisionsindelning sker tisdagen den 19 november. Övriga
klasser lottas tävlingsdagen. Tävlingsprogram TT Coordinator.

Tidsschema

Start handicapklass 10:00. Prel.start övriga klasser, 13.30. Det färdiga tidsschemat finns
på vår hemsida www.gutepingis.se och GBTF:s www.svenskbordtennis.com/gotland

Kiosk

Finns i hallen.

Upplysningar

Ingrid Hedbom 072 077 61 11 eller Egon Schwartz 070 209 01 17.

Välkomna!
VIF Gute BTK

SKINKSPELEN
30 november 2019
Anmälningslista för klubb:

......................................................................................

Adress/kontaktperson:

......................................................................................

Tel kontaktperson dagtid:

……………………………………………………………….

kvällstid:

………………………………………………………………..

Anmälningslista skickas eller mailas till:
VIF Gute BTK, Egon Schwartz, Martallsgatan 163, 621 44 Visby.
E-post: egon.schwartz@telia.com
Sista anmälningsdag fredag 15 november 2019
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Anmäl spelarna i rangordning! Detta är mycket viktigt för indelningen i divisioner. Om flera
spelare bedöms jämbördiga markera detta med en klammer eller markera med siffror i
kolumnen A.

