Strövelstorps BTK inbjuder till

Strövelstorps Spelen
2019
Lör-Sön 26-27 januari 2019 i Strövelstorps idrottshall
Tävlingen är av SBTF sanktionerad som en nationell C-tävling
LÖRDAG 26/1
Block 1
P9/F9
P13/F13
HS6
HS4/DS4
HJ20/DJ20

Block 2
P11/F11
P15/F15
HS5/DS5
Dubbel Öppen

SÖNDAG 27/1
Block 1
P10/F10
P14/F14
HS3/DS3
Herr/Dam Öppen

Block 2
P12/F12
HS2/DS2
HJ17/DJ17

	
  

Begränsning: Endast en anmälan per block.
Tävlingsform/domare: Det kommer att spelas på 15 bord.
Domare kommer att finnas i P9/F9, P10/F10 och P11/F11. I
dessa klasser finns det även B-slutspel. I dessa klasser spelar
både pojkar och flickor i samma klass. I övriga klasser dömer
spelarna själva efter ett uppgjort schema som finns angivet på
domarprotokollet. Förlorarna i slutspelet dömer näst följande
match på det bordet som de förlorat på. Tävlingen startar kl.
9:00 både lördag och söndag.
Lottning: Sker under speldagen ca 30 minuter innan klassens
start med hjälp av TT Coordinater och den kommer även att
publiceras på resultat.ondata.se. Där kommer även resultaten
att uppdateras fortlöpande.
Seedning: Görs av Skånes BTF och vi kommer att seeda alla
klasser utom P9/F9, P10/F10 och P11/F11. Seedningen
kommer att bli offentlig på matchdagen.

Prispengar:
I alla seniorklasser inklusive HJ17/DJ17 och HJ20/DJ20
kommer vi att ha prispengar. Hälften av anmälningsavgiften i
respektive klass kommer att fördelas mellan 1:an och 2:an.
Anmälningsavgift:
Ungdomsklasserna och HJ/DJ klasserna 120:-/klass
Seniorklasserna 170:-/klass
Dubbel 180:-/klass
Tillkommer en exp.avg på 50:Fakturan kommer att skickas till den personens e-post adress
som skickat in anmälan till tävlingen om inget annat anges i
anmälan.
OBS! En förseningsavgift på 50:- kommer att tas ut om inte
betalningen görs i tid om inte någon annat är överenskommet.
Anmälan: Skickas till strovelstorpsspelen2019@gmail.com
senast torsdagen den 10 januari, därefter så är det i mån av
plats. Om tävlingen kommer upp i maximalt antal starter
kommer den senast inkomna anmälningarna att returneras.
Efteranmälan i mån av plats i tidsschemat som sätts den 17
januari. Tävlingsledningen kommer att stryka klasser med
mindre än 3 deltagare anmälda den 12 januari.
Närvaroanmälan görs senast 45 minuter innan klassens start.
För deltagande i tävlingen behövs A-licens.
Var?: Strövelstorps idrottshall ligger på Strövelstorpsvägen 79,
262 70 STRÖVELSTORP
All information om tävlingen kommer att finnas på:
http://idrottsonline.se/StrovelstorpBTK-Bordtennis.
Där kommer även tidsschemat visas som görs ca 10 dagar
innan tävlingens start.
Upplysningar: Tävlingsledare Stefan Karlsson, 0702-89 84 94.
Info om tävlingen lämnas av Bo-Erik Svensson, 0702-34 76 59.

Det kommer att finnas en kiosk i hallen med godis, kaffe, frallor,
läsk, m.m. Vi bör även nämna att Karlssons Sport kommer att
visa upp lite av sitt sortiment som kommer kunna köpas i hallen!

Välkomna till Strövelstorps Spelen 2019!

