Skoghalls BTK inbjuder till breddtävling
Minipoolen 2021
Skoghalls BTK inbjuder till åttonde upplagan av breddtävlingen, Minipoolen 2021.
Tävlingen riktar sig främst till yngre spelare som inte har tävlat så mycket tidigare och vill prova
på hur det är att delta i en arrangerad bordtennistävling.
Nytt för i år är en poängklass för de ungdomar (upp till 15 år) som har en viss tävlingsvana sedan
tidigare och vill få lite mer tävlingserfarenhet.
Klasser:

Tävlingen har fem singelklasser:
 F9 (flickor födda 2012 eller senare)
 P9 (pojkar födda 2012 eller senare)
 F11 (flickor födda 2010 eller senare)
 P11 (pojkar födda 2010 eller senare)
 Ungdom (upp till 15år) max 600 poäng

Plats:

Tävlingen spelas i Hammarhallen, Hammarlundens skola, Västra
Lövnäsvägen 24, Hammarö (Gamla idrottshallen vid parkeringen).

Datum:

Söndag 2021-11-07. Hallen öppnar 09.00 för anmälan och träningsspel.

Tider:

P9 & F9
Ungdom max 600
P11 & F11

Antal bord:

12 st

10.00
10.00
13.30

Max antal startande: 48 st/pass.
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Bollar:

Stiga *** 40mm

Sanktion:

Sanktionerad som D-tävling

Spelform:

PF9 & PF11: Poolspel med bäst av tre set per match. Beroende på
placering i första poolspelet skapas nya pooler som "slutspel" för att få så
jämna matcher som möjligt.
Lediga spelare dömer själva under poolspelet med stöd av poolvärdar vid
behov.
Ungdom max 600: Poolspel med A & B slutspel.
Lediga spelare dömer själva under poolspelet. Klubben håller med domare
i slutspel.

Anmälningsavgift:

80 kr/person och klass. Anmälningsavgifter faktureras respektive
förening (administrationsavgift 50kr/förening tillkommer)

Servering:

Enklare servering finns i tävlingshallen.

Priser:

Priser till alla deltagare

Hemsida:

www.skoghallsbtk.se

Anmälan:

Senast den 30:e oktober till email: hsu@cowi.com

Adress

Hammarhallen (Gamla idrottshallen)
Västra Lövnäsvägen 24, Hammarö

Lottning:

Inlottning i pooler sker på tävlingsdagen.

Närvaroanmälan:

Skall ske senast 30 minuter före klasstart.

Programblad:

Programblad med deltagarförteckning anslås på vår hemsida
www.skoghallsbtk.se senast 3:e november

Information:

Frågor besvaras av tävlingsledare Hans Sundberg
mobil: 070-922 50 85 eller e-post: hsu@cowi.com

VÄLKOMNA önskar SBTK med sponsorer
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