Inbjudan till BD-TOUREN
Datum

Lördagen den 23 mars 2019

Plats

Ängås Idrottshall, Svanesund

Tävlingsform

BD-touren i bordtennis är en tävling som är öppen för alla
ungdomsspelare födda 2001 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 Bslutspel i cupform Man tar med spelad match till A-slutspel.
Tävlingen genomförs med bäst av 5 set till 11.
BD-Touren består av fyra deltävlingar och

Starta i 3
deltävlingar
och Du får en
T-shirt!

deltagande i minst tre deltävlingar = T-shirt.
Alla spelare som deltagit i alla 4 deltävlingar kommer att vara med i en
utlottning där 5 vinnare får ta del av presentkort till ett värde av 200 kr
per vinnare.
Priser

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

Anmälan

Via mail senast torsdag 14 mars till
svanesundspingis@gmail.com
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.

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.

Resultatlista

Kommer att skickas via e-mail till föreningen och finnas på vår hemsida
https://idrottonline.se/SvanesundsGIF-Bordtennis/

Lottning

Sker på speldagen med hjälp av TT-coordinator.

Bollar

STIGA

Domare

Spelarna dömer själva i poolen. Arrangerande förening dömer de två
lägsta divisionerna. Varje förening kommer att tilldelas en division
som de kommer att få ansvara för. Ange vid anmälan vilken division
(spelarens namn) som ni önskar ansvara för (alternativ 1, 2 och 3)

Tävlingsledare

Mattias Berntsson 0732-304982 och Ralph Pettersson 0739-025207

Servering

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

Upplysningar

Se tävlingsledare

Övrigt

OBS! På grund av allergi är det förbjudet att medföra och förtära
produkter med nötter (jordnötter mfl).
I idrottshallen kommer vi inte att tillåta uteskor. Så tips till er
föräldrar och ledare att ta med inneskor denna dag. Tack!
Skulle ni vara intresserade av en klubbresa med övernattning
under vår deltävling, så kan vi ordna med övernattning i vår
klubblokal natten mellan fre-lör. Hör av er via
svanesundspingis@gmail.com i så fall för pris- och kontaktuppgifter
Först till kvarn gäller…
Svanesunds GIF tackar också vår sponsor till 4 :e BDtourstävlingen.

Svanesunds GIF hälsar Er alla hjärtligt välkomna till den fjärde och sista deltävlingen
säsongen 18/19.

