INBJUDAN TILL PINGISIADEN RIKSNIVÅ
FÖR FLICKOR FÖDDA 2009 OCH SENARE
KÖPING 8 JANUARI 2022
INBJUDNA
Alla ickor som är födda 2009 eller senare som representerar en svensk bordtennisförening.
Det är fri anmälan för samtliga med rätt ålder. Tänk på att registrera A-licens för spelare som
anmäls.
SPELPLATS
Köping Arena. Hallen ligger vid Köpings Bad & Sport/Ullvigymnasiet, Badvägen 1 i Köping.
ARRANGÖR
Svenska Bordtennisförbundet i samarbete med Köpings BTK
UPPLYSNINGAR
SBTF:
Bengt Andersson, 0708-21 24 68, bengt.andersson@svenskbordtennis.com
Tävlingsledare:
Henrik Zarins, 070-317 65 36, pingisiaden ickor@gmail.com
SAMLING
Närvaroanmälan senast kl. 08.15. Det inledande poolspelet startar 09.00, dagen fortsätter
med ytterligare ett poolspel och avslutas med placeringsmatcher och prisutdelning.
SPELFORM
Gruppspel där spelarna är indelade i pooler om cirka sex spelare där alla möter alla inom
respektive pool. De två bästa i varje pool går vidare till A-slutspel, 3-4:an till B-slutspel och
5-6:an till C-slutspel. Slutspelet spelas i poolspel med två pooler i respektive slutspel, med ca
fyra spelare i varje pool. Efter slutspel poolerna spelas två placeringsmatcher/spelare.
AVGIFT
300 kronor per spelare. Faktura skickas till respektive spelares förening.
ANMÄLAN
Anmälan görs till: Köpings BTK, e-post: pingisiaden ickor@gmail.com
senast 5 december 2021. Ange namn, förening och födelsedatum.
DOMARE
Fasta domare hela tävlingen.
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TIDSPROGRAM
Skickas ut cirka en vecka innan tävlingen.

MAT
Flera restauranger nns inom tio minuters promenad från Köping Arena.
INTEGRITETSPOLICY
Svenska Bordtennisförbundets evenemang dokumenteras med lm och foto. Bilder och
lmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om SBTF:s
verksamhet samt marknadsföra detta och framtida evenemang för SBTF:s räkning på
hemsida, sociala medier samt i tryck. Person som inte vill medverka på bild eller i lm,
alternativt vill få bild eller lm borttagen är välkommen att kontakta SBTF via
info@svenskbordtennis.com.
Mer information om hur SBTF behandlar personuppgifter och hur enskildas rättigheter
tillvaratas framgår av SBTF:s integritetspolicy.
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Vi hälsar spelare och ledare hjärtligt välkomna till
Pingisiaden Riksnivå i Köping!
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BOENDE
Ett begränsat antal erbäddsrum kan nnas tillgängliga på SBTF:s Campus (typ vandrarhem
med självhushåll, 4-8 bäddar/rum) för 100 kr/person. Förfrågan med uppgift om önskat
antal bäddar skickas med e-post till arrangören på pingisiaden ickor@gmail.com.
Förslag på hotell/vandrarhem i Köping, samtliga inom 10-15 minuters gångavstånd från
Köping Arena:
- Best Western Hotel Scheele
- Bishops Arms
- Gillet Hotell & Restaurang
- Hotell Lilla Station
- STF Vandrarhem Tre Knektar.

