
  

  

KFUM Kristianstad BTF  

har det stora nöjet att inbjuda er till 35:e upplagan  

av vår bordtennistävling 

Kristianstad Open  

19-20 September 2020  

Tävlingen är av SBTF sanktionerad  som C-tävling.  
  

Årets tävling spelas i Kristianstad Arena, gamla idrottshallen,V. Storgatan 69.  

Det blir spel på 16 bord i A-hallen samt 4 bord i Bt-hallen. I år har vi uppdelning efter 

ranking och B-slutspel i de yngre klasserna (se nedan)!  
  

OBS! Tidsschema ännu ej fastställt.  
 

Lördag 19 september                    Söndag 20 september   

FM-pass                      FM-pass  

HS öppen Sparbanken Skåne Pool    C              HS III Pool                     C 

DS öppen Sparbanken Skåne Pool    C              HS V  Pool                     C 

HS V Pool                                               C              U 499 Pool                    C 

U 499 Sparbanken Skåne Pool           C              U 899 Pool  C 

U 899 Sparbanken Skåne Pool           C                

                                              

                                              

 

EM-pass                                                                 EM-pass 

HS II Pool                                             C              HS IV Pool C 

HS VI Pool                                            C              U 699 Pool  C 

DS III Pool                                          C 

HS IV Pool                                        C  

U699 Pool                                       C 

                                               

                                               
 



U499/699/899: Endast för ungdomar under 20 år. Man anmäler sig i den kategorin beroende 

på hur många poäng man har. T.ex. U 499 får man maximalt ha 499 poäng, har man 500 

poäng så anmäler man sig till U 699.  

 
Anmälningsavgifter:  

HS och DS öppen 200:-   

HS II, III, IV, V, VI 150:-  

DS III 150:-  

U499/699/899 150:- 

   
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 undantaget i U klasserna där alla går vidare. 

Vi tar emot efteranmälningar i mån av plats.  En extra avgift om 25 kr tillkommer som betalas 

på plats.  

 

Sanktion: Sanktionerad av SBTF som en C-tävling. Detta innebär bland annat att deltagarna i 

C-klasserna dömer själva i poolspelet. Vi kommer att ha så många domare som möjligt, där vi 

prioriterar U klasserna.  
I U klasserna kommer vi ha både A+B slutspel 
   

Anmälan: Skriftlig anmälan skall vara oss tillhanda senast den 6:e september. Anmälan måste 

ske klubbvis och skall vara i skriftlig form via e-post. Bekräftelse på mottagen anmälan 

erhålls.  

E-post: tobias.bordtennis@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 hemsidan: www.kristianstadbordtennis.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 0737033597 eller e-posta tobias.bordtennis@gmail.com   
  

Idrottshallen: Telefonnummer till hallen 044-13 53 24  
  

Prisbord: Pokaler till ungdomarna och nyttopriser i övriga klasser.  

mailto:tobias.bordtennis@gmail.com


OBS: På grund av Coronasituationen så kan det förekomma ändringar samt 

eventuellt inställd tävling. Vi följer alla rekommendationer och mer 

information angående åtgärder för smittspridningen kommer när tävlingen 

närmar sig.  
  

KFUM Kristianstad BTF och våra sponsorer hälsar alla 
hjärtligt välkomna!  

  
  

 
  

                  ÅREV - L ennart Johansson   
                                                                                                     &   
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