Ängbys höstpool
2018
C-tävling

Vällingbyhallen
22-23 september

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Bordtennisförbundet som C-tävling
Pass 1 lördag 22 september
Pojksingel 14-15
Pojksingel 12 (Specopssoftware poolen)
Pojksingel 10

start 09:00
födda 2003 eller senare
födda 2006 eller senare
födda 2008 eller senare

kostnad
160: 160: 160:-

Pass 2 lördag 22 september
Flicksingel
Flicksingel
Flicksingel 10

(Preliminär starttid 11:00)
under 600 poäng 2001 o yngre
under 1000 poäng 2001 o yngre
födda 2008 och yngre

kostnad
160:160:160:-

Pass 3 lördag 22 september
Pojksingel 13
Pojksingel 11

(Preliminär starttid 13:30)
födda 2005 eller senare
födda 2007 eller senare

kostnad
160: 160:-

Pass 4 lördag 22 september
Flickdubbel

(Preliminär starttid 15:30)
född 2001 o yngre

kostnad
50:-/spelare

Pass 1 söndag 23 september
Pojksingel 09
Singel under 1750 poäng
Singel under 1250 poäng
Singel under 750 poäng

start 09:00
födda 2009 eller senare)

kostnad
160:175:175:175:-

Pass 2 söndag 23 september
Pojksingel 08
Singel under 1500 poäng
Singel under 1000 poäng
Singel under 600 poäng

(preliminär starttid 13:30)
födda 2010 eller senare

kostnad
160:175:175:175:-

(x) = Har man ingen att spela flickdubbel med så kan man anmäla sig öppen så
parar vi ihop med någon annan som är anmäld öppen.
I alla ungdoms (singel) klasser så spelas det både A & B slutspel. Därför tar vi ut en lite högre anmälningsavgift än vanligt då
detta innebär att vi delar ut fler priser totalt.
Startbegränsningar:

max 1 klass per pass och max 80 spelare per pass.

Domare:

I poolspelet dömer spelare, ledare & föräldrar själva.
I slutspelen håller arrangörsklubben Ängby med domare.
Obligatorisk närvarokontroll senast 45 minuter innan varje klass startar.

Anmälan:

Till kansliet@angby.com senast tisdag den 11 september.
Observera att det är varje förening som anmäler sina spelare och inte spelare och föräldrar var för sig.
Ni som vill delta skall alltså anmäla detta till er klubb som i sin tur sammanställer och skickar in anmälan
senast sista anmälningsdatum.
(Ängbyspelare som vill delta anmäler sig direkt på vår hemsida angby.com)

Kontaktperson

Dagtid

Licens:

Alla spelare skall ha giltig tävlingslicens.
Vi behöver födelsedatum på spelarna när ni anmäler.
Sker med hjälp av TT Coordinator
Pokaler, Medaljer och/eller varupriser till de bäst placerade.
16 Stigabord i A-hallen och 4 Butterflybord i C-hallen (B-hallen används denna helg till seriespel)
Butterfly G40 *** vit
Kommer att läggas ut på www.angby.com
Kommer att liverapporteras på resultat.ondata.se
Finns i hallen med korv, smörgåsar, läsk, kaffe & godis.

Lottning:
Priser:
Bord:
Boll:
Information:
Resultat:
Servering:

tele

08 / 89 67 83 (Mikael Frank, Martin Abramson)

