Hallands BTF och Varbergs BTK
hälsar Er välkomna till Breddtävlingen

HALLANDSSTARTEN – 5 mars 2022
i Varbergs Pingishall (uppdaterad 3 mars)
Adress: Varbergs Pingishall: Boråsgatan 18, Varberg
Klass:
Flickor, alla flickor
Pojkar 0–300 P.
Pojkar 301–399 P.
Pojkar 400–499 P.

Starttid
09:30
09:30
09:30
09:30

Antal anm.
8
11
6
17

Fam. Dubb. c: a 11:15

8 par, 3 set (cup) - spelas när det finns lediga bord o lediga spelare, alla får pris.

Pojkar 500–599 P.
Pojkar 600–800 P.

11:30
11:30

13
12

Set/match
3 set
3 set
3 set
3 set

3 set
3 set

Antal pool
2
3
2
5

4
3

Antal priser
Alla får pris
Alla får pris
Alla får pris
Alla får pris

Alla får pris
Alla får pris

OBS! Samtliga måste anmäla sig till sekretariatet senast 40 minuter före utsatt starttid för resp.
klass. Klassen lottas ca. 30 min innan start och kan startas lite tidigare om bord är lediga.

Prisutdelningar när alla matcher är klara, alla får pris!
Lottning sker matchdagen, ca.30 minuter innan utsatt starttid och tävlingen genomförs med
datorprogrammet TT Coordinator.
Alla klasser spelas om möjligt i 4-poolsform, annars 3-pool, där 2 från varje pool går vidare
till A-slutspel övriga går till B-slutspel. För att underlätta registrering av wo och för att kunna
hålla tidsschemat skall anmälan om närvaro eller ev. återbud ske till sekretariatet senast 40
minuter före klassens beräknade starttid. Spelaren skall vara spelklar senast 15 minuter före
angiven starttid.
OBS! Alla matcher spelas i bäst av 3 set, både poolspel och slutspel.
Familjedubbeln som spelas i cupspel, avgörs matcherna i bäst av 3 set.

Time Out och coaching är inte tillåtit under matcherna!
Tävlingen spelas på 12 bord.
Tävlingsledare: Roland Havby 0708–670 825 o Roger Andersson 0709–283 846
Telefon till Varbergs BTK, Mikael Andersson 0707–532 922

Servering, Varbergs BTK har en trevlig servering i anslutning till hallen!
Licens: Det är några spelare som saknar licens, detta måste fixas innan tävlingen!
Det ingår bland annat en försäkring i licensen, som är mycket viktig för barnen.
Föräldrar/släktingar behöver inte licenser i familjedubbeln i denna tävling.

VÄLKOMNA till VARBERG!

