TYRESÖ BORDTENNISKLUBB
inbjuder till

Tyresö
Smashen
29-30 Sep 2018

Rankingtävling, kategori C
Nationell bordtennistävling
i Bollmorahallen, Tyresö Centrum.
20 minuter med bil från Stockholm City.
Välkomna!

www.tbtk.se

KLASSER
LÖRDAG 29 SEPTEMBER

SÖNDAG 30 SEPTEMBER

P8

(födda 2010 eller senare)

Pass 1

P9 (lördag)

(födda 2009 eller senare)

P9(söndag)

(2009 eller senare)

P10

(födda 2008 eller senare)

P11

(2007 eller senare)

P 12

(födda 2006 eller senare)

P13

(2005 eller senare)

P 14

(födda 2004 eller senare)

HS 7(söndag) (högst 749 p)

P 15

(födda 2003 eller senare)

HS 5

DS

Öppen

HS 3 (söndag) (högst 1749 p)

FS

Öppen

Pass 2

Dubbel Öppen

(högst 1249 p)

Öppen klass, indelad efter rankning

Dubbel Barn
HS 7(lördag) (högst 749 p)
HS 6

(högst 999 p)

HS 4

(högst 1499 p)

HS 3 (lördag) (högst 1749 p)
HS 2

(högst 1999 p)

HS

Öppen

FSÖ och DSÖ delas in efter datarakningpoäng om det blir tillräckligt många anmälda. Detta
för att skapa så jämna klasser som möjligt. Vi försöker få ungefär lika många spelare i varje
klass.
Pass 2 på söndagen välkomnar vi spelare i alla åldrar men max 70 spelare. Anmälda spelare
delas in i pooler om 6-7 spelare som bildar en klass (2 pris/klass). Gruppindelning efter
gällande rankingpoäng för att få så jämna matcher som möjligt. Det blir inget slutspel utan
alla möter alla i poolen.

TÄVLINGSFORM
Poolspel i samtliga klasser. 3-5 spelare i varje pool (4-pooler eftersträvas) förutom i pass 2 på
söndagen då det är 6-7 pooler. Två går vidare till a-slutspel (inte pass 2 på söndagen). Vi
kommer att ha både a- och b-slutspel i samtliga pojk- och flickklasser om det är minst två
pooler. Samtliga matcher spelas i bäst av 5 set.
Tävlingen är en C-tävling vilket innebär att spelarna själva får döma i poolspelet. Arrangören
kommer att tillhandahålla domare i slutspelet men är tacksamma om lediga spelare och ledare
hjälper till om det vid något tillfälle saknas domare.
TBTK förbehåller sig rätten att seeda spelare i alla klasser som får seedas (seedningen görs
efter september-rankingen) och att vid för få deltagare i en klass, slå ihop två närliggande
klasser, alternativt stryka någon klass.
STARTBEGRÄNSNINGAR
Max 3 klasser inklusive dubbel under lördagen, dock kan vissa kombinationer bli omöjliga.
En klass per pass under söndagen.
PRISER
De 2-8 främsta (beroende på startantal) i varje klass erhåller pris. Pass 2 på söndagen får två
personer i varje pool prispengar.
LOTTNING
Samtliga klasser kommer att lottas på plats under tävlingsdagen.
Detta för att undvika utrop av WO-matcher.
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Pojk- o flickklasser 8-15 år 120 kr. Dubbelklasser 150 kr.
Seniorklasser 150:- Administrationsavgift 50 kr/förening.
Klassvinnarna i Tyresö Smashen 2018 har rätt att deltaga gratis i samma klass under Tyresö
STIGA Loopen 2019 (gäller dock inte klassvinnarna i pass 2 på söndagen). Vinnare i
herrklasserna som har uppnått en högre rankingpoäng än tillåtet för samma klass får välja en
högre klass.
ANMÄLNINGSTID
Skriftlig anmälan med fullständigt personnummer ska vara Tyresö BTK tillhanda senast
fredagen den 14 september. Anmäl via er klubb som skickar in en sammanställning av alla
från klubben som ska vara med. Melja till: info@tbtk.se . OBS! Se alltid till att ni får en
bekräftelse på er anmälan!
Efteranmälan mottages i mån av plats.

Tyresö Smashen
Tyresö Smashen är sanktionerad som C-tävling av Svenska Bordtennisförbundet, vars
tävlingsregler gäller. När sanktionerat antal matcher uppnåtts returneras senast inkomna
anmälningar. Var ute i god tid!
RESULTAT
Inbjudan, program och resultat kommer att läggas ut på vår hemsida www.tbtk.se under
menyn ”Tävlingar”.

UPPLYSNINGAR
Mail: info@tbtk.se
Anders Platus 070-456 21 71
ÖVRIGT
Servering kommer att finnas i hallen. Med förhoppning om ett stort deltagarantal från Er
förening hälsar vi alla hjärtligt välkomna till Tyresö och Tyresö Smashen.
Du har väl inte missat att besöka Tyresö Bordtennisklubb:s HEMSIDA på internet. All
information angående Tyresö Smashen kommer att finnas där, under menyn ”Tävlingar”.
Program och faktura kommer att skickas ut till föreningarna.

Stort tack till våra sponsorer:

