Vårpoolen 2020
KFUM Kristianstad har nöjet att bjuda in till Kristianstads
vårtävling, som i år spelas den 29 mars i Kristianstads
Arena D-hall (Västra Storgatan 69).
Sanktion: Tävlingen är sanktionerad som D-tävling av
Skånes bordtennisförbund, vars tävlingsregler gäller.
Tävlingsform: Alla matcher spelas i bäst av fem set. Såväl
coachning som timeout är tillåtet. Poolspel i form av 4-pool/3pool i alla singelklasser. A+B-slutspel i samtliga
ungdomsklasser

Klasser* och dagar
Söndag 29 mars

Söndag 29 Mars

Förmiddagspass

Eftermiddagspass

Ungdom max 400 poäng Pool 120 :- Ungdom max 550 poäng Pool 120 :Ungdom max 700 poäng Pool 120 :- Ungdom max 850 poäng Pool 120 :Senior max 900 poäng Pool 160 :-

Senior max 1100 poäng Pool 160 :-

Senior max 1250 poäng Pool 160 :-

Senior max 1500 poäng Pool 160:-

*Arrangören förbehåller sig rätten att stryka alternativt slå samman klasser med för få deltagare. Berörda spelare kommer i så fall att
underrättas om ändringen i god tid

Anmälningsavgifter: Se ovan. Anmälningsavgifter faktureras. Deltagarlistor
läggs ut i god tid före tävlingen på
Kristianstadbordtennis.se Spelare får deltaga i max en singelklass per pass.
Anmälan: Ska innehålla spelarnas fullständiga licensnummer med tio siffror. Anmälan
ska innehålla den postadress (alt. mailadress) fakturan ska skickas till. Vid för många
anmälningar returneras de senast inkomna anmälningarna. Efteranmälan tillåts i mån av
plats. Endast skriftlig anmälan mottages.
Anmälan ska vara till KFUM Kristianstad tillhanda senast torsdagen den 21 mars. Anmälan skickas
till tobias.bordtennis@gmail.com
Lottning: Lottningen sker på den aktuella tävlingsdagen, 30 minuter före
tävlingsklassens start med hjälp av datorprogrammet TT Coordinator.
Seedning: Görs enligt aktuell dataranking. Kollar upp om detta ska ske på grund av de olika åldrarna.
Servering: Servering finns i anslutning till spellokalen.
Boll: Nittaku 3 ***
Bord: Yasaka-bord
Tävlingsdräkt: Obligatorisk
Licens: Krävs i samtliga klasser.
Domare: Arrangörerna ansvarar för domare, vi siktar på att ha domare på samtliga bord, men vi prioriterar
ungdomsklasserna i första hand.
Priser: Prisutdelning äger rum strax efter färdigspelad klass.
Information: Ytterligare information om tävlingen lämnas av Tobias Andersson
(tobias.bordtennis@gmail.com).

KFUM KRISTIANSTAD
HÄLSAR ER VARMT
VÄLKOMNA TILL
VÅRTÄVLINGEN!

