Välkomna till

DISTRIKTSMÄSTERSKAPEN 2021
INBJUDAN
Härmed har Lindome BTK nöjet att inbjuda er förenings spelare till Distriktsmästerskapen som spelas i Nya
Almåshallen, Lindome, 13–14 november
SANKTION
Tävlingen är sanktionerad av SBTF som B-tävling. Extraklasserna spelas som C-tävling där spelarna dömer i
poolspelet.
KLASSINDELNING
Lördag morgon
HJ Dubbel 20
DJ Dubbel 20
Veteran dubblar 40,50,60

Söndag morgon
Mix Dubbel
Herr Dubbel
Dam Dubbel
PS 14
FS 14
Para klasser

Lördag förmiddag
HJ18
DJ 18
Pingisiaden pojkar
Pingisiaden flickor
Veteransinglar 40,50,60

Lördag eftermiddag
HJ 20
DJ 20
Divisionsspel (extraklasser)

Söndag förmiddag
Herr Singel
Dam Singel

Söndag Eftermiddag
Divisionsspel (extraklasser)

Spelform
Poolspel i singelklasserna. 3 - 4 i varje pool 2 vidare till slutspel (Undantaget Pingisiaden)
Man får bara spela 1 klass/pass med undantag av dubblarna på söndagen
I veteranklasserna räcker det med D-licens. Ange vilken klass spelaren skall spela i anmälan.
Paraspelare skriver sin paraklass i anmälan. Det kan bli flera klasser om många anmäls.
Pingisiaden kommer innehålla B-slutspel och placeringsmatcher
Divisionsspel innebär att spelarna delas in efter rankingpoäng.
I extraklasserna dömer spelarna själva i poolspelet
ÅLDERSGRÄNSER
Juniorer 20 f 2001 eller senare
Juniorer 18 f 2003 eller senare
PS/FS 14
f 2007 eller senare
Pingisiaden f 2009 eller senare
ANMÄLNINGSAVGIFTER
PS/FS 14
120 kr
HJ/DJ/Veteraner/Para
160 kr
HS/DS
200 kr
HJ/DJ/veteran Dubbel
100 kr
HD/DD/MD
150 kr
Pingisiaden
60 kr
Divisionsspel
100 kr

H/D 40
H/D 50
H/D 60

f 1982 eller tidigare
f 1972 eller tidigare
f 1962 eller tidigare

BOLL
STIGA*** Perform (vit)
BORD
Stiga
ANMÄLNINGAR
Görs på bifogad anmälningsblankett
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 29 oktober under adress:
lindomebtk@yahoo.se
LOTTNING
Seedning och lottning kommer att ske efter närvarokontrollen på speldagen efter aktuella rankinglistor vid
seedningstillfället.
PRISER
4 priser i varje DM klass
I divisionsspelet är det beroende på hur stora klasserna blir
SERVERING
Enklare servering i hallen med mackor, korv, choklad mm.
UPPLYSNINGAR
Övriga upplysningar lämnas av
Roger Edeflod 0727-16 93 51
Program och resultatlistor kommer att redovisas på vår hemsida http://lindomebtk.se och resultat.ondata.se
Program finns fr.o.m. 7 november
ANPASSNING CORONA
Vi följer utvecklingen och SBTF:s Coronaprotokoll. Detta kan innebära inskränkningar i antal ledare och publik.
Det kan också bli så att spelarna måste döma i poolspelet för att ha mindre folk i hallen såsom domare. Just nu ser
läget ut som att vi skall kunna genomföra DM utan restriktioner.
Vi hoppas på ett stort deltagarantal från Er förening
Vi hälsar Era representanter mycket varmt välkomna till
DISTRIKTSMÄSTERSKAPEN
GBTF/LINDOME BTK

