VÄLKOMMEN TILL
Östgötatourens deltävling 1
i Ljungsbro 28 november 2020
Cloettahallen
Ungdom 16

Covid-19 är en svår motståndare att besegra och därför gör vi allt vi kan för att på ett så säkert sätt
som möjligt kunna genomföra våra tävlingar, men med vissa förändringar.
Till deltävling nummer 1 är U16-klassen flyttad från Linköping till Ljungsbro och dubbelklasserna är
borttagna.
Varje förening kommer tilldelas x-antal föräldrar/ledarplatser per pass när anmälan är gjord enligt
SBTF:s Coronaprotokoll. Ingen övrig publik är tillåten i hallen. Ombyte och dusch sker hemma.
Lördag 28 november
Ungdom 16
U16, spelare födda 2004–2007. Penningpriser till de fyra bästa i varje klass.
Tävlingsregler
Innan tävlingsstart delas åldersklassen upp i flera klasser beroende på uppskattad spelstyrka för att
från början få så många jämna matcher som möjligt. Alla singelklasser spelas först med gruppspel och
därefter med både A-slutspel och B-slutspel så alla får spela många matcher. Man spelar under ett
pass och man fördelas till vilket pass man spelar när programmet är gjort.
Pass 1 - 9:30- ca: 13:00
Pass 2 - 14:00- ca: 17:30
I klassen U16 får en spelare ha max 1000 rankingpoäng på datarankingen för att få spela.
OBS: Kom ihåg att lösa minst D-licens innan ni anmäler!
Anmälan, avgifter, upplysningar och spelprogram
Föreningarna anmäler sina spelare på utsänd anmälningslista senast den 17 november.
Anmälningsavgift är 80 kr för singelspel.
Upplysningar fås via mejl till Alexander Öhgren eller telefon 070-347 24 20.
Spelprogram med deltagarlistor mejlas till föreningarna samt publiceras på ÖBTF:s hemsida
senast fredag den senast den 20 november.
Publicering av text/foto/ljud/bild
Detta arrangemang kan komma att dokumenteras. Det går bra att meddela om du inte vill vara med i
någon form av publicering till alexander.ohgren@idrottostergotland.se.
Vi kan endast ta ansvar som eget förbund samt som arrangör.
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