VÄSTERÅSMÄSTERSKAPEN den 30/9-1/10 2017
Spellokal: Klövernhallen, Sjöhagsvägen 3-7
SANKTION Tävlingen är sanktionerad som C-tävling av SBTF. Det innebär att spelarna
själva dömer i poolklasserna fram till slutspelet. I lagtävlingen dömer spelarna själva.
ANMÄLAN Era anmälningar sänder Ni i första hand till lasse.ericsson@live.se och i andra
hand till Västerås BTK, Box 315, 721 07 Västerås, så att vi har dem senast den
14 september. Inbjudan finner ni på www7.idrottonline.se/VasterasBTK-Bordtennis eller
via förbundets hemsida
LOTTNING Lottningen kommer att ske speldagen både i pool- och cupklasser.
Deltagarförteckning och tidsschema kommer att finnas på vår hemsida.
PRISER Penningpriser i HS-E (lördag) och DS-E, i övriga klasser är det fina priser.
SERVERING Smörgåsar, korv, dricka, kaffe och godis kommer att finnas i hallen.
UPPLYSNINGAR Lasse Ericsson, tel. 070-5173971, hem: 021-330810.
KLASSER, SPELDAGAR OCH STARTBEGRÄNSNINGAR
Lördag:
Max 1 klass per pass.
Söndag:
Herrar 3-lag spelas som tvåmannalag och halv Davis-cup. Endast klubblag. De
som deltar i ungdomsklasserna får ej spela i H3-lag.
Max 1 klass per pass, I den gemensamma klassen indelas spelarna efter
rankingpoäng (ca 8-16 spelare beroende på deltagarantal)
Även B-slutspel (utslagna i poolen) i alla ungdomsklasserna på söndagen.
(ni dömer själva i B-slutspelet)
Lördag 30:e september:
Pool:

HE, DE
D2, D4, H2
P15, P11
H1, H4, H6, D3,
P13
H3, H5, H7

250 kr / klass
180 kr / klass
150 kr / klass
180 kr / klass
150 kr / klass
180 kr / klass

Prel starttid kl 9.00
Prel starttid kl 9.00
Prel starttid kl 9.00
Prel starttid ca kl 12.40
Prel starttid ca kl 12,40
Prel starttid ca kl 16.20

Söndag 1 oktober:
Klubblag cup: H3 (2-manna-lag)
Pool senior: HE, H2, H4, H6,
Gemensam klass
ca (8-16 spelare/klass)

250 kr / lag
starttid ca 8.30
180 kr / klass starttid ca 10.00
180 kr / klass starttid ca 13.40

Pool inkl:
B-slutspel i
alla klasser

150 kr / klass starttid kl 9.00
150 kr / klass starttid ca kl 11.40
150 kr / klass starttid ca 12.40

P10, F10, P14, F14
F12, F15
P9, P12

Vi startar kl 09.00 på lördagen lördag och söndag. Tidsschema utsänds med fakturan.
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