BTK Scania inbjuder till HalloweenSpelen 2020
HalloweenSpelen spelas från lördagen den 31 oktober till söndagen den 1 november.

Tävlingen arrangeras som en C-tävling och spelas på 14 bord.
●
●
●
●
●
●

Alla matcher spelas i bäst av fem set.
Två spelare från varje pool går vidare till slutspel.
Spelare äger rätt att delta i en klass per block.
HalloweenSpelen börjar 9.00 båda dagarna.
Anmälan senast 50 minuter innan klassen startar.
Vid anmälningsantal överstigande maxstarter returneras de senast
inkomna anmälningarna.
● Klass med för lågt antal anmälningar stryks.
● Coachning & timeout är tillåtet.
● Spelarna dömer själva i poolerna, i slutspelet står arrangören för domare.
Upplysningar:
Dagtid: BTK Scanias kansli 076-163 64 74
E-mail: scania.btk@gmail.com
Kvällstid: Isabelle Persson 072-200 79 09, isabellepersson941102@gmail.com

Prispengar:
I Herr, Dam och Juniorklasserna spelas det om prispengar som till storleken är
baserat på antalet starter. Eventuell vinstskatt betalas av respektive pristagare.

Betalning:
Anmälningsavgifterna + expeditionsavgift på 50:-/klubb
faktureras till respektive förening efter tävlingen.
Efteranmälan efter den 12 oktober kostar 50:- per klass.
Vid evt. återbud återbetalas ej anmälningsavgiften.

Klasser och anmälningsavgifter:
Lördag förmiddag
Herr 6
Herr 1
Dam 1
P 15
F 15
P 11
F 11

Lördag eftermiddag
Herr E
Dam E
Herr 5
Dam 5
P 12
F 12
P9
F9

Söndag förmiddag Söndag eftermiddag
Herr 2
Dam 2 Herr J 17 Dam J 17
Herr 4
Dam 4 Herr 3
Dam 3
RP 400
RP 600
RP 700
RP 800

Seniorsingel Elit
Seniorsingel
Juniorsingel
Pojk/Flicksingel
Rankingklasser

225:180:150:120:120:-

Spelarlicens:

I anmälan måste hela personnumret vara med.
Gäller alla klasser eftersom vi använder oss av TT Coordinator.

Anmälan:

Skall senast den 12 oktober vara BTK Scania tillhandla under adress:

BTK Scania, Varggatan 17, 26144 Landskrona
E-mail: scania.btk@gmail.com

Deltagarlistor:

Kommer endast att finnas på våran hemsida:
www.btkscania.se som uppdateras efterhand som anmälningarna kommer in.
Inga startlistor skickas ut.

Bollar:

Yoola prime 404***

Tävlingsdräkt:

Obligatoriskt

Ranking:

Vi utgår från den svenska rankingen och evt världsranking om sådan finnes.

Tidsprogram:

Presenteras enbart på: www.btkscania.se

Tävlingsledare:

Isabelle Persson

Spelhall:

Idrottshallen i Karlslund, Landskrona Karlslundsvägen 10, 26142 Landskrona

Vandringspris:

Segraren i Herrsingel Elit får en inteckning i BTK Scanias vandringspokal.
Tre inteckningar i pokalen behövs för att denna skall tillfalla segraren.

Servering:

Kiosk, cafeteria samt varm mat finns både i hallen och i direkt
anslutning till densamma.

Förläggning:

I samband med HalloweenSpelen föreslår BTK Scania två olika förläggningsalternativ.
Mötesplats Borstahusen: Fritidshus ca 2 km från idrottshallen 0418-10837.
Vandrarhem STF:
0418-12063.

Vi önskar Er hjärtligt välkomna till HalloweenSpelen!
Ps, läs nedan information innan anmälan.
Restriktioner samt regler kan komma att ändras.
Praktisk information:
På A-golvet kommer 14 bord att finnas, få bord i B-hall för tärningsspel. Samtidigt i hallen kommer
kiosk samt tävlingsledningen att finnas. Utöver oss ryms det endast plats för ledare utifrån förbundets
riktlinjer.
Vi ser därför till Svenska bordtennisförbundets Corona protokoll, ni finner det på deras hemsida.
Vi ber samtliga spelare att byta om hemma för att minska vistelsen i omklädningsrum.
Enklare försäljning i kiosk kommer att finnas, i form av bullar, varma mackor, lättare fika, kaffe och
dryck.
Generella regler:
Anmälan sker senast 50 min innan start, när alla är på plats, delas grupperna ut så fort som möjligt.
Spelarna som spelar tillsammans värmer även upp tillsammans på utsatta bord.
Vi rekommenderar att nyttja hallens löpbana för uppvärmning samt trapporna kring läktaren.

Ingen fysisk kontakt mellan spelare/domare, 1 muntligt tack räcker väl.
Använd utplacerad handsprit inför varje match samt efter.
Hämta era egna bollar som tar sig utanför hagen för att minimera antalet händer på bollarna.
Efter avslutad grupp, meddela arrangören att ni är klara, lämna bollar vid domar tavlan, så
att tävlingsledningen kan samla in samt sprita av bordsytor och domartavla.

Vid minsta symtom på sjukdom, håll er hemma. Vid frågor kontakta Isabelle, 0722007909,
vi hjälps åt i hallen att ta hand om varandra.
Restriktioner kan komma att ändras, håll ögonen öppna. Lyckas vi ta oss hela vägen till tävlingsdagen
ber vi alla att följa dessa för trygghetens skull.
Nu håller vi tummarna för pingisen.

