Ängbys
sommarpool 2021

7-8/8
Vällingbyhallen
Stockholm

Herrsingel klass 1
oolspel

80:-

Tävlingen är sanktionerad av Svenska bordtennisförbundet som
Internationell C-tävling och spelas enligt förbundets tävlingsreglemente.
För att hålla nere antalet funktionärer så tillämpar vi att spelarna turas om att döma både
i poolspel och slutspel. I slutspelen gäller att förloraren dömer.
Arrangör:

Ängby SK
Box 231
162 13 Vällingby
E-mail: kansliet@angby.com
web: www.angby.com
Tel. 08-89 67 83 klubbkansliet

Spelplats:

Vällingbyhallen
Bräckegatan 5
162 25 Vällingby
tel. 08-89 67 83
mobil. 0707-49 67 83

Program Lördag 7 augusti
Tävlingsklass
Åldersgräns
Pass 1 (preliminär starttid 11:00)
KPMG poolen
Öppen singel,
alla åldrar
spelarna delas in i grupper om ca. 16 spelare per klass efter rankingpoäng
Program Söndag 8 augusti
Tävlingsklass
Åldersgräns
Pass 1 (preliminär Starttid 09:00)
SPECOPS poolen Öppen singel,
alla åldrar
spelarna delas in i grupper om ca. 16 spelare per klass efter rankingpoäng
Vi delar in spelarna i grupper om 3, 4 eller fem spelare utifrån antalet anmälda.
Max 88 spelare per dag,
Både A o B-slutspel i varje klass.

Kostnad
175:-

Kostnad
175:-

När tävlingen är fulltecknad så returneras överskridande anmälningar.
Spelarna turas om att döma i både pool och slutspel.
Närvarokontroll kommer det att vara senast 45 minuter före varje klass starttid.
Coaching :
Spelsystem:

Är tillåtet
Time-out :
Poolspel i alla klasser.

Är tillåtet

Anmälan :

Till nedanstående adress senast söndag 1 augusti 2021
(Ängbyspelare anmäler sig på angby.com > för våra medlemmar>anmälan tävlingar.)
Klubbar mailar sina anmälningar till: kansliet@angby.com
Anmälan skall ske klubbvis!!!!
Kontaktperson (innan tävlingen)
Kansli dagtid
08 / 89 67 83 (Mikael Frank)
Mobil dagtid
0707/ 49 67 83 (Mikael Frank)

Licens:

Erfordras i alla klasser.
Tidsprogram och deltagarlistor kommer att läggas upp på vår hemsida
Angby.com före tävlingshelgen

Lottning:
Priser:

Sker med hjälp av table-tennis coordinator på tävlingsdagarna
Pokaler, presentkort eller varusaker till de bäst placerade

Bord :

Butterfly och Stiga bord

Boll :
Servering :

(12 bord i A-hallen, 6 bord i B-hallen och 4 bord i C-hallen
Butterfly R40+ *** vit
?? Det är i dagsläget osäkert ifall serveringen kommer vara öppen.

