
 

 

 

KFUM Kristianstad BTF 
har det stora nöjet att inbjuda er till 33:e upplagan 

av vår bordtennistävling 

Kristianstad Open 
8-9 September 2018 

Tävlingen är av SBTF sanktionerad  som B/C-tävling. 
 
Årets tävling spelas i Kristianstad Arena, gamla idrottshallen,V. Storgatan 69. 
Det blir spel på 16 bord i A-hallen eller D-hallen samt eventuellt 4 bord i 
Bt-hallen. I år har vi uppdelning efter ranking och B-slutspel i de yngre klasserna 
(se nedan)! Vi har också infört en dubbelklass på lördagen 
 
Start kl. 10.00 på lördagen och 09.00 på söndagen OBS! Tidsschema ännu ej 
fastställt. 
 
Lördag 8 september Söndag  9 september  
FM-pass FM-pass 
HS öppen pool 200 kr B HS III pool 150 kr B 
DS öppen pool 200 kr B PS11 pool 120kr B 
HS V  pool 150 kr C FS 11 pool 120 kr B 
PS 15 pool 120 kr   C DS II pool 150 kr B 
FS 15 pool,  120 kr  C PS 14 pool,  120 kr  C 
PS 10 pool,  120 kr  B FS 14 pool,  120 kr  C 
FS10 pool,  120 kr  B 
Herrdubbel Öppen  200kr B 

 
EM-pass EM-pass 
HS II pool 150 kr B HS IV pool  150 kr  C 
HS VI pool 150kr C             HJ 17 pool 150kr B 
DS III pool 150 kr B DJ 17 pool 150 kr  B 
PS 9 pool 100 kr B PS 12 pool,  120 kr  B 
FS 9 pool kr 100 kr B FS 12 pool,  120 kr B 



 
 
Spelare får maximalt delta i en singelklass per pass.  
Obligatorisk anmälan 40 minuter före klassens starttid. Alla matcher spelas i bäst av fem set. 
I poolspel går de två bästa vidare till slutspel med vissa undantag (se nedan). Vi tar emot 
efteranmälningar i mån av plats.  En extra avgift om 25 kr tillkommer som betalas på plats. 
 
Vår målsättning är att ha fasta domare i varje  klass, men i de klasser som har sanktionerats 
som c-tävling kan spelarna själva få döma i poolspelet. 
 
I PS,FS 9 kommer det att bli poolspel i 5- eller 6-pooler utan att klassegrare utses. 
 
I PS, FS 10-12 kommer vi om antalet deltagare blir tillräckligt att dela upp de anmälda deltagarna i två 
klasser efter ranking och därefter genomföra tävlingen som vanliga poolklasser med B-slutspel.  
 
I PS, FS 14-15 kommer vi  om antalet deltagare blir tillräcklilgt att dela upp deltagarna i två klasser 
efter ranking och därefter genomföra tävlingen som vanliga poolklasser utan B.slutspel. 
 
 
 
Anmälan: Skriftlig anmälan skall vara oss tillhanda senast den  27:e augusti. Anmälan måste 
ske klubbvis och skall vara i skriftlig form via e-post. Bekräftelse på mottagen anmälan 
erhålls. 
E-post: martinpingskfum@gmail.com  
 
Anmälningsavgift: Anmälningsavgift + expeditionsavgift 50 kr sätts in på KFUM:s bankgiro 
319-3000 mot faktura. 
 
Startantal: Vid uppnått maxantal starter returneras senast inkomna anmälningar. 
 
Resultatlistor: Läggs endast ut på internet efter tävling: http://resultat.ondata.se/ 
 
Licens: Licens krävs i samtliga klasser. 
 
Lottning: Sker tävlingsdagen med hjälp av ”TT coordinator” 
 
Mat: Vi kommer ha servering i cafeterian och korv och hamburgare på grillen. 
 
Upplysning: Lämnas dagtid på 0734-265749 eller kvällstid 0709-216744 eller e-posta 
martinpingiskfum@gmail.com  
 
Idrottshallen: Telefonnummer till hallen 044-13 53 24 
 
Prisbord: Pokaler till ungdomarna och nyttopriser i övriga klasser. 
 

KFUM Kristianstad BTF och våra sponsorer hälsar alla 
hjärtligt välkomna! 
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