TYRESÖ BORDTENNISKLUBB INBJUDER TILL

MARSduellen
18 – 19 mars 2017 i Skrubbahallen, Tyresö
(Ersätter i år Aprilduellen på grund av påskens läge.)
Tävlingen är endast öppen för ”orankade” pojk- o flickspelare. Det vill säga de som är högt rankade på
datarankingen i en klass, när anmälningstiden går ut, äger ej rätt att delta i den klassen.
Gränsen för vad som räknas som högt rankad framgår av tabellen nedan.
Gällande rankinglista är den vid anmälningstidens utgång. Tävlingens matcher räknas in i
datarankingen. Målgruppen för MARSDUELLEN är inte de bästa spelarna i distriktet utan vi vänder
oss till spelarna därefter. Flickor får delta i pojkklasserna utifrån angivet födelseår och
datarankingpoäng enligt tabellen nedan.
Vi har i årets tävling flickklasser. På lördagen för er som är födda 2005 eller senare och på
söndagen för er födda mellan 2001-2004. Vi kommer att dela upp klasserna efter ålder om
möjligt. En perfekt tävling för de tjejer som inte tävlat så mycket innan!!
Istället för att skicka tillbaka anmälning, i händelse av fler starter än maxantalet, kommer vi i
första hand att spela 3-setsmatcher i vissa klasser! Detta är ju trots allt en breddtävling!
OBS! Maxantalet startande per klass är högst preliminär liksom startordningen av klasserna!
Notera även att vi spelar 2 herrklasser under söndag eftermiddag (HS 5 och HS 7)!
Vi har i de flesta åldersklasserna två klasser, orankad och bredd. Till breddklassen anmäler ni de
spelare som inte tävlat förut eller som tävlat väldigt lite. Till orankade klassen anmäler ni de mer
rutinerade spelarna som har varit med och tävlat en del. Blir det för få deltagare i någon klass slår vi
ihop orankad och bredd.

Klasser och speldagar och preliminär startordning:
Lördagen 18 mars
P 8 (f. 08 el. senare)
P 11 Orankad (f. 05 el. sen)
P 11 Bredd (f. 05 el. sen)
P 9 Orankad (f. 07 el. sen)
P 9 Bredd (f. 07 el. sen)
Flickklass/-er (f. 05 el. sen)
P 10 Orankad (f. 06 el. sen)
P 10 Bredd (f. 06 el. sen)

Max antal startande

Max datarankingpoäng

16
12
12
16
16
8
20
20

500
600
600
500
500
500
500
500

12
12
8
8
16
16
8
20
20

800
800
1100
1100
900
900
800
1249
749

Söndagen 19 mars
P 12 Orankad (f. 04 el. sen)
P 12 Bredd (f. 04 el. sen)
P 15 Orankad (f. 01 el. sen)
P 15 Bredd (f. 01 el. sen)
P 13 Orankad (f. 03 el. sen)
P 13 Bredd (f. 03 el. sen)
Flickklass/-er (f. 01-04)
HS 5
HS 7
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Spelform:

Poolspel i samtliga klasser i form av 3-5 pooler, där de 2
bästa går till A-slutspel. Målsättningen är att spela samtliga
matcher i bäst av fem set till 11. Eventuella B-slutspel med
3:an-5:an i varje pool om plats finns.

Priser:

Plakett/Pokal till de 1-4 främsta i slutspelet i varje klass
beroende på deltagarantal. (Till de 1-2 främsta i eventuella
B-slutspel.) I HS 5 och HS 7 delar vi ut sakpriser.

Sanktion:

Tävlingen är sanktionerad som D-tävling av ST BTF.
Samtliga spelare måste ha minst D-licens för att få vara
med i tävlingen!

Startbegränsning:

Spelare får delta i max två ungdomsklasser per dag (dock
kan vissa kombinationer bli omöjliga). Utöver två ungdomsklasser kan man delta i HS 5 eller HS 7 under söndagen.
Man kan inte vara med i både HS 5 och HS 7 då dessa
klasser kommer att spelas samtidigt. Man får inte delta i
både Bredd och Orankad i samma åldersklass.

Domare:

Spelarna turas om att döma i poolspelet. När man åkt ut i
slutspelet stannar förloraren kvar och dömer en match. OBS!
Vi behöver hjälp från er ledare och föräldrar med att döma.

Spelhagar:

Spelhagarna är något mindre än bestämmelserna;
9 x 4,5 m. Dispens är erhållen av StBTF.

Startavgift:

HS 5 och HS 7 150 kr, övriga 100 kr/klass. Faktureras i
samband med att programbladet sändes ut 7-10 dagar innan
tävlingen.

Lottning:

Sker på plats i tävlingshallen efter att närvarokontrollen har
stängt.

Anmälan:

Skriftlig anmälan med fullständiga personnummer (10 siffror)
ska vara Tyresö BTK tillhanda senast onsdagen 1 mars
2017. I mån av plats tas efteranmälningar emot på
tävlingsplatsen och mot kontant betalning.

Adress:

Tyresö BTK, Skrubba Allé 36, 135 59 TYRESÖ.
E-post info@tbtk.se

Upplysningar:

info@tbtk.se eller 08-773 25 67.

Övrigt:

Servering finns i hallen. Tävlingen spelas på 10 st Stigabord
och tävlingsbollarna är Stiga XXX. Startlistor och resultat
kommer finnas på vår hemsida: www.tbtk.se

Med förhoppning om deltagande från Er förening hälsar vi samtliga varmt välkomna
till Skrubbahallen och MARSDUELLEN.
__________________________________________________________

Vårt nästa arrangemang är TYRESÖ STIGA LOOPEN den 6-7 maj 2017.
Inbjudan kommer ut i mars/april 2017.
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