Inbjudan till DM
i bordtennis 2011.

Levide IF har på uppdrag av Gotlands bordtennisförbund fått nöjet att
arrangera årets DM i bordtennis.
Speldagar: Lördagen den 12 november
Söndagen den 13 november
Spelplats:

Hemsehallen, Hemse.

Följande klasser spelas på lördagen:
Damjuniordubbel
Flickor 12
Damjunior 20
Flickor 15
Flickor 14
Damjunior 17

Herrjuniordubbel
Pojkar 12
Herrjunior 20
Pojkar 15
Pojkar 14
Herrjunior 17

Anmälningsavgift:
f -91 el senare
f -99 el senare
f -91 el senare
f -96 el senare
f -97 el senare
f -94 el senare

80:110:130110:110:130:-

Följande klasser spelas på söndagen:
Damdubbel
Mixed dubbel
Damsingel 40
Damsingel 50
Damsingel 60
Damsingel
Damdubbel 40
Damdubbel 50
Damdubbel 60

Herrdubbel
Mixed dubbel 40
Herrsingel 40
Herrsingel 50
Herrsingel 60
Herrsingel
Herrdubbel 40
Herrdubbel 50
Herrdubbel 60

f -72 el tidigare
f -72 el tidigare
f -62 el tidigare
f -52 el tidigare
f -72 el tidigare
f -62 el tidigare
f -52 el tidigare

120:100:130:130:130:160100:100:100:-

Poolspel i alla singelklasser. Bäst av fem set.
I dam och herrsingel spelas fr.o.m kvartsfinal i slutspelet
sjusetsmatcher.

OBS! Följande startbegränsning gäller: Max två ungdomsklasser +
dubbel. Ingen begränsning att därutöver starta i seniorklass. Med
ungdomsklasser avses klasserna 12 till 20 år. Veteranspelare får endast
delta i en åldersklass för veteraner, singel o dubbel + seniorklasserna.
Licenskontroll sker av Gotlands Bordtennisföbund.
Seedning: För att vi skall kunna seeda någorlunda rätt är det mycket
viktigt att klubbarna anmäler enligt SBTF:s regler, dvs att spelarna
anmäls i rätt klubbrankingordning.
Anmälan: Senast måndag den 31 oktober skriftligt tillhanda
Levide IF, c/o Lasse Wahnström, Levide Magnuse 105,
623 53 Hemse.
E-post: lasse.wahnstrom@telia.com
Upplysningar: Lasse Wahnström 48 34 22, mob 0736-609084
Lottning: Onsdagen den 2 november
Lottningskontrollant: Utses av GBTF
Tävlingsledning: Kim Joteli och Lasse Wahnström
Domare: Tävlingen spelas som C-tävling i poolspelet, dvs. spelarna
dömer själva på lördagen. I slutspelet är det fasta domare!
På söndagen fasta domare i alla matcher.
Tävlingsboll: Stiga xxx
Servering: Finns i hallen av enklare slag.
Lottning och tidsschema sänds via e-post till berörda klubbar och
kommer även att finnas på GBTF:s hemsida,
www.svenskbordtennis.com/gotland .

VÄLKOMNA
Levide IF Pingis

