INBJUDAN
Ungdomstävling
Härmed inbjuder Västmanlands och Södermanlands
Bordtennisförbund till Ungdomstävling

Söndag den 31 mars kl. 10:00
OBS! Anmälan senast 09:30
Köping Arena (vid Ullvigymnasiet)
Tävlingen beräknas sluta ca 14:00

Anmälningsavgiften är 50 kr
Tävlingen är en drive-in-tävling och anmälan görs på plats
Diplom till alla deltagare!
Vid frågor maila eller ring:
kbtk@kopingsbtk.se
pingissormland@hotmail.com
Henrik Zarins (Västmanland) 070-317 65 36
Göran Engström (Södermanland) 073-821 04 30

Västmanlands & Södermanlands Bordtennisförbund
hälsar spelare, ledare och föräldrar välkomna!

Kort om tävlingen

Tävlingen spelas i form av flera poolspel för att alla ska få spela många matcher
Tävlingen är avsedd för nybörjare och för spelare som har kommit en liten bit i sin karriär men
som inte tillhör de bästa.
Tävlingen spelas enligt följande:
 Du blir inlottad i en pool med 4-6 spelare, alla möter alla i poolen i 3-setare (först till 2)
 Efter poolen är klar lottas alla in i nya pooler, 1:or mot 1:or, 2:or mot 2:or, 3:or mot 3:or
osv.
 Vi räknar inget slutligt resultat så det kommer inte att uppmärksammas några vinnare
eller förlorare, tanken är att spela och träna för att bli bättre, lära och ha kul!
 Efter tävlingen kommer alla få ett diplom för deltagande men vi korar ingen vinnare.
Meningen med denna tävling är att du ska kunna vara med som nybörjare, spela och se hur en
tävling fungerar och på så sätt komma in lite lättare i hur man spelar, tävlar och dömer en
match.
Anmälningsavgiften är 50kr som betalas på plats (Swish eller kontant).

Licens
Du måste ha minst D-licens för att få spela.
Du anmäler till din klubb att du vill registrera licens.
I licensen ingår även en försäkring som täcker skador under utövande av bordtennis.
D-licens kostar 50 kr oavsett ålder. D-licens räcker för distriktstävlingar som denna
Ungdomstävling.
A-licens kostar 100 kr för barn (födda 2008 eller yngre) eller 350 kr (födda 2007 eller äldre).
Med A-licens kan du spela alla tävlingar i Sverige.

Välkomna!

