Nordvästra Götalands Bordtennisförbund och Vedums AIS inbjuder föreningar i zon Östra
till

UNGDOMSTOUREN, deltävling 2
Söndag 30 januari 2022, Vedumshallen
Föreningar i zon Östra: Edsvära BTK, Essunga Södra BTK, Grästorps BTK, Herrljunga BTK,
IFK Falköping BTK, IFK Lidköping, Larvs FK, Lidan BTK, Vara SK, Vedums AIS och Örslösa/Söne IK.
Spelform:

Ungdomstouren är en breddtävling för flickor och pojkar födda 2004 eller
senare och som har max 999 rankingpoäng vid första deltävlingen. (Passerar man
1000 p under tiden touren spelas är det OK att fullfölja ungdomstouren). Arrangör kan
dock lämna dispens för äldre spelare, max 20 år, som tidigare inte tävlingsspelat/haft
licens. Samtliga spelare ska inneha minst D-licens.
Spelarna delas in i 4 divisioner för att man skall möta så jämbördigt motstånd som
möjligt. I division 1 spelar de spelare med högst rankingpoäng och/eller bästa tidigare
resultat osv. De två bästa i division 2-4 föregående tävling flytts upp en division.
Föreningarna anmäler sina spelare med förslag om lämplig division. Arrangör kan dock
göra den indelning som behövs för att få spelmässigt så jämna grupper som möjligt.
Spelare som deltar i minst 3 deltävlingar under säsongen erhåller en T-shirt sista
deltävlingen. Vänligen ange tröjstorlek i anmälan.
Poolspel med A-slutspel och B-slutspel i cupform.
Samtliga matcher spelas i bäst av fem set. Time-out är inte tillåten.

Tidsschema: Kl 09.00
Kl 14.00
Anmälan:

Div 3 och 4
Div 1 och 2

Anmälan till sekretariatet senast kl 8.30
Anmälan till sekretariatet senast kl 13.30

Klubbvis senast 23 jan till vedumsaispingis@gmail.com.
Divisionsindelning med spelarförteckning publiceras senast onsdag 26 jan på
www.vedumsais.se. Välj Bordtennis i rutan ”sektion/lag”.
Startavgift 120 kr/spelare. Anmälan efter 23 januari accepteras endast i mån av plats
och till en förhöjd avgift med 30 kr. Faktura skickas till förening i efterhand.

Tävlingsledare: Markus Johansson tel 073 4249988, Urban Andersson tel 0702228048.
Regler för Ungdomstouren finns på förbundets hemsida.
Det kommer att finnas en cafeteria i hallen.
Tävlingen kommer att genomföras utifrån gällande pandemirestriktioner.

Välkomna

Vedums AIS

