Kristinehamns Bordtennisförening
Inbjudan till Distriktsmästerskapen och Pingisiaden 2021
Brogårdshallen i Kristinehamn 13-14/11
Vi vill att detta ska vara en breddtävling så skicka alla spelare från er klubb.
Unga som gamla. Det finns klasser för alla.
Spelklasser

Lördag med start 09.00
Pass 1: P11, F11,P9,F9,HD,DD,P14 dubbel, F14 dubbel
Pass2: HS,DS,H4 lördag, P14, F14
Pass 3: P13,F13, Mix dubbel
Pass 4:HJ20,DJ20,HJD20,DJD20,H2 lördag, H6 lördag, D2
lördag, P12 Pingisiaden
Söndag med start 09.00
Pass 1: P10,F10,HJ18,DJ18,HD40,HD50,HD60
Pass2: H40,H60,H5,H2 söndag, D2 söndag
Pass:3: P12,F12 Pingisiaden, P15,F15, H4
söndag,D4,H50,H6 söndag

Arrangören förbehåller si rätten att stryka eller slå ihop klasser om för få är
anmälda.
Startbegränsning

Max 3 singelklasser och en dubbel/dag. Singelklasserna
får inte ligga på samma pass.
När maximalt antal anmälningar inkommit återsändes
överskjutande anmälningar även om anmälningstiden ej
gått ut.

OBS! I samtliga klasser räcker det att ha D-licens för att få spela DM
Spelform

Spelas som C-tävling med poolspel i alla singelklasser
och cupspel i alla dubbelklasser. B-slutspel i Pingisiaden.
I alla klasser spelar man bäst av fem set.

Domare

Vi har domare till viss del men vill gärna ha hjälpa av er
så meddela oss någon domaransvarig från varje klubb.

Anmälningsavgifter

Pojk och flicksingel

Pool 80:-

Pojk och flickdubbel

Cup 160:-

Juniorsingel

Pool 160:-

Seniorsingel

Pool 200:-

Veteransingel

Pool 160:-

Övriga herr och damklasser

Pool 100:-

Seniordubbel, mixed

Cup 150:-

Veterandubbel

Cup 100:-

Anmälan

Via mail till info@kbtf.se senast 5/11. Varje klubb
anmäler samtliga spelare i ett mail. Inte enskilda
anmälningar.

Lottning

I alla klasser äger rum på tävlingsdagen. TT-Coordinator
används.
Ej seedning i P/F 9,10,11 och 12

Servering

Enklare servering kommer att finnas (Korv, toast,
smörgåsar, kaffe, dricka och godis)

Priser

RF:s mästerskapstecken delas ut till 1-4 platserna i DM
klasserna. Nyttopriser i övriga klasser. Priser till alla i P/F
9, 10 och 11.

Tävlingsdräkt

Är obligatorisk och skall vara reglementsenlig.

Tävlingsboll

Stiga*** vit perform

Upplysningar

Mail: info@kbtf.se

