Gotlands Bordtennisförbund
och Gotlands Allehanda inbjuder till

Guldracket
Södervärnshallen i Visby lördagen den 10 mars 2012

Ett arrangemang
inom Gotland – Idrottens Ö

Välkommen att delta i pingisklassikern som arrangeras av
Gotlands bordtennisförbund i samarbete med Gotlands Allehanda

Gotlands Bordtennisförbund inbjuder till internationella

Guldracket 10 mars 2012

Östersjömästerskapen

Handicaptävling för tremannalag. Start med poolspel, fyra lag i varje pool.
Två lag går vidare till slutspel.

Södervärnshallen, Visby 24-26 juli 2009

Spelsystem
Gamla räkningen till 21 gäller och alla matcher spelas i bäst av tre set. Inga dubblar.
Servebyte efter två servar. Lagmatchen avbryts när ett av lagen nått fem segrar.
Anmälan
Via e-post: guldracket@gotlandsallehanda.se eller på talongen i Gotlands Allehanda
(GA) som sänds med post till GA, Sportredaktionen, Box 1284, 621 23 Visby.
Anmälan ska innehålla lagets namn, namn och födelseår på tre lagmedlemmar,
eventuell reserv samt lagledarens namn och telefonnummer.
Sista anmälningsdag & anmälningsavgift
Sista anmälningsdag: 5 mars
Anmälningsavgiften betalas i hallen vid starten: Seniorlag 300 kr/lag.
Ungdomslag (alla i laget födda 1995 eller senare) 150 kr/lag.
Övrig information
Upplysningar: Gunnar Bäck, tel 070 526 77 16 eller
Gunnar Geisle tel 0498 29 68 44 e-post: gunnar.geisle@telia.com.
Boendealternativ
Alternativ 1
Ni bor på Hamnhotellet som ligger mitt emot färjeterminalen.
Här bor ni i dubbel- eller enkelrum inklusive lakan och frukost..
Dubbelrum 655 :-		
Enkelrum 655 :Alternativ 2
Ni bor på Rävhagens vandrarhem ca 2 km från centrala Visby.
Här bor ni i 2 eller 4-bäddsrum. Lakan och frukost ingår ej men kan köpas till.
2-bäddsrum 440 :4-bäddsrum 660 :-

Alla som deltar i arrangemang inom Idrottens Ö reser till förmånliga
idrottspriser. För bokning av resa och boende telefon: 0771-22 33 50
e-post: idrottsresor@destinationgotland.se
hemsida: www.idrottenso.se

Idrottens Ö är ett samarbete mellan olika företag och Idrottsförbundet på Gotland i
syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön. Sponsorer är Gotlandsresor, Svenska Spel, Kneippbyn, Resestugan AB och Destination Gotland.

