BTK Scania Open
Är en perfekt tävling för den nya spelaren men även för den som spelat
lite längre, max 1500-poäng. Klasserna delas in efter rankingpoäng i
6-manna pooler efter spelnivå, man spelar matcherna i sin pool, inget
slutspel. 5-pooler kan förekomma vid av-anmälningar mm.
Spelplats: Karlslunds Idrottshall, Karlslundsvägen 10, 261 41 Landskrona
Speldag: 17 Oktober 2020
Anmälan: Görs till kansliet på scania.btk@gmail.com i anmälan ska namn,
personnummer och förening finnas med.
Minst D-licens krävs för att få deltaga.
Sista anmälan är 2 oktober.
Närvaroanmälan: Görs på plats i hallen senast 50 minuter innan
klassen startar.
Lottning och tider: Läggs upp på vår hemsida www.btkscania.se
veckan innan tävlingen spelas.
Timeout och Coachning: Är EJ tillåten.
Anmälningsavgift: 150:- per deltagare samt 50:- administrationsavgift,
föreningen faktureras efter tävlingens genomförande.
Tävlingsledare: Isabelle Persson
Upplysningar och frågor: 0722007909 dag och kvällstid.

Vi önskar Er hjärtligt välkomna till BTK Scania Open!
Ps, läs nedan information innan anmälan. Restriktioner samt
regler kan komma att ändras.

Praktisk information:
Vi kommer att ha 4 bord i B- hallen, då med plats för 12 spelare, samt max 1
ledare per aktiv förening i B-hallen.
På A-golvet kommer 12 bord att finnas, plats för 36 spelare. Samtidigt i hallen
kommer kiosk samt tävlingsledningen att finnas. Utöver oss ryms det endast
plats för max 1 ledare per förening.
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.

