Inbjudan till BD-TOUR
Datum

Lördagen den 9 december 2017

Plats

Idrottshallen Hamburgsund, Kvillebyns SK

Tävlingsform

BD-touren i bordtennis är en tävling som är öppen för alla
ungdomsspelare födda 2000 och senare i f.d. Bohuslän-Dals
BTF samt några föreningar i f.d. Västergötlands BTF.
Alla kan vara med, såväl nybörjare samt de mer erfarna.
Tävlingen är indelad i divisioner efter spelstyrka. Det är
viktigt att varje klubb anmäler sina spelare efter spelstyrka. I
divisionerna blandar vi tjejer och killar. Varje division
kommer att innehålla ca 10 spelare (beroende på antalet
anmälda). De tio ”bästa” vid varje deltävling kommer att
spela i div. 1, spelare 11-20 i div. 2 osv.
De två bästa i varje pool går till A-slutspel i poolform. Övriga
går till B-slutspel i cupform Man tar med spelad match till Aslutspel.
Tävlingen genomförs med bäst av 5 set till 11.
BD-Touren består av fyra deltävlingar och deltagande i
minst tre deltävlingar = T-shirt.
Vid deltagande i alla fyra deltävlingar är man med i en
utlottning av tre hemliga priser. Dessa lottas ut i Ed.

Priser

Pris till alla i A-slutspel samt till segraren i B-slutspelet.

Anmälan

Via e-mail senast torsdag 23 november till
E-mail: lennart.hedin@telia.com
Telefon 070-7341504
Det är viktigt att varje klubb anmäler sina spelare
efter spelstyrka och skriver ett förslag till tänkt division.
Vi får även då en uppfattning om ”naturliga” gränser mellan
era spelare. Klubbens bästa spelare anmäls först och
sedan i fallande skala. Försök att dela på de yngsta också,
det funkar inte med 25 spelare i lägsta divisionen
Vid anmälan av deltagare skall anges namn, fullständigt
personnummer och tänkt division. Minst D-licens krävs.
Därefter kommer vi att dela in spelarna i divisioner med
hjälp av tidigare resultat samt vid behov med hjälp av ledare
i deltagande klubbar.

Nytillkomna spelare under säsongen sätts in i den division
som de spelmässigt hör hemma i. För detta svarar
föreningens ledare.
Efteranmälningar tas emot om plats finns i ”rätt” division.
Anmälningsavgift

120 kronor per deltagare. Arrangör skickar ut faktura till
klubbarna.

Speltider och
antal divisioner

Starttider och deltagarförteckning kommer att skickas ut till
klubbarna senast söndag i veckan före tävlingen via e-mail.
Önskar därför en e-mailadress från varje förening.

Resultatlista

Kommer att skickas via e-mail till föreningen och finnas på
Nordvästra Götalands BTF:s hemsida
www.svenskbordtennis.com/ Nordvästra Götaland och
www.idrottonline.se Kvillebyns SK

Lottning

Sker på speldagen.

Bollar

STIGA PERFORM 40+ 3 STAR

Domare

Spelarna dömer själva i poolen. OBS! Varje förening
kommer att tilldelas en division som de kommer att
få ansvara för. Vid ev. 5 pooler behövs 2 personer som kan
döma till poolspelet och slutspel från denna förening.
Ange vid anmälan vilken division (alternativ spelarens
namn) som ni önskar ansvara för (alternativ 1, 2 och 3).
Kvillebyn kommer så långt det är möjligt ha fasta domare till
de högre divisionerna.

Tävlingsledare

Henrik Mogart

Servering

Korv med bröd, smörgåsar, dricka, kaffe, godis m.m. finns i
anslutning till hallen.

Kommande BDTour tävlingar

180127 Varekils IF
180303 Munkedals BTK
180414 Eds FF

Upplysningar

Lennart Hedin lennart.hedin@telia.com eller 070-7341504

Övrigt

OBS! På grund av allergi är det förbjudet att medföra och
förtära produkter med nötter (jordnötter mfl).

Välkomna!
Kvillebyns SK

