Inbjuder till

Spårvägens
sommarpool
(med Drive in på fredagen)

20-22 augusti 2021
I

Brännkyrkahallen

INBJUDAN
Spårvägens BTK inbjuder härmed till Spårvägens Sommarpool i Brännkyrkahallen 2022/8 2021
SANKTION
Tävlingen är sanktionerad av SBTF som C-tävling. När sanktionerat antal starter
uppnåtts returneras senast inkomna anmälningar.
SBTF:S CORONAPROTOKOLL
Tävlingen har restriktioner enl. SBTF:s Coronaprotokoll.
Vilka restriktioner som kommer att gälla i slutet av augusti vet vi inte i dagsläget.
KLASSER
FREDAG
Drive in med senaste anmälningstid 17.00 i Brännkyrkahallen.
LÖRDAG
Pass 1 anm. senast 08.15
P/F8
P/F10
P12
F12
P14
F14
Pass 2 anm. senast 13.15
P/F9
P11
F11
P13
F13
P15
F15

SÖNDAG
Pass 1 anm. senast 08.15
Max 500 p
Max 700 p
Max 900 p
Max 1100 p
H2 max 1999 p
H4 max 1499 p
Pass 2 anm. senast 12.30
Max 600 p
Max 800 p
Herrar Elit
H3 max 1749 p
H5 max 1249 p

På söndagen spelar vi klasser efter rankingpoäng. Man anmäler sig då till Förmidags
och/eller eftermiddagspass. Vi har klasser med mycket lågt poängtal för att attrahera
unga spelare. Vid spelstart lottas man in efter de poäng man har.
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Drive in 180:Herrar Elit pool 250:Senior pool 180:Ungdomsklasser pool 150:Poängklasser 180:ÅLDERSGRÄNSER
P/F 09 födda 2012 el. senare

P/F 10 födda 2011 el. senare
P/F 11 födda 2010 el. senare
P/F 12 födda 2009 el. senare
P/F 13 födda 2008 el. senare
P/F 14 födda 2007 el. senare
P/F 15 födda 2006 el. senare
SPELFORM
Samtliga klasser i poolform och spelas i bäst av 5 set.
STARTBEGRÄNSNINGAR
En klass / pass.
PRISER
Pokaler i ungdomsklasserna och poängklasser tom 1100 p. och nyttosaker i övriga
klasser.
DOMARE
Spelarna dömer själva. Efter att man är utslagen från poolspelet stannar man kvar och
dömer en match innan man går hem. I slutspelen dömer man en match efter att man
blivit utslagen.
ANMÄLAN
Skriftlig anmälan skall vara oss tillhanda senast söndag 8/8 (utom drive in) under
adress:
Spårvägens BTK, Tellusborgsvägen 22, 126 33 Hägersten eller e-mail info@sparvagenbtk.se
Drive in anmälan fredag 20/8 senast kl. 17.00 i Brännkyrkahallen.
Varje förening gör en gemensam anmälan för föreningens alla anmälningar. Anmäl ditt
intresse till din förening som sen sköter anmälan till oss.
Licens skall vara löst när anmälan görs.
LOTTNING
Lottning sker i hallen i anslutning till att respektive klass startar.
UPPLYSNINGAR
Upplysningar om tävlingen lämnas av Anders Svensson på Spårvägens kansli
tel. 0708-633451.

VÄLKOMNA!!!
SPÅRVÄGENS BTK

Inbjuder till

Spårvägens
sommarpool Drive in
20 augusti 2021
I
BRÄNNKYRKAHALLEN,
HÄGERSTEN
Anmälan på plats i hallen fredag 20/8 senast 17.00.

Anmälda spelare delas in i grupper om ca. 16 spelare som bildar
en klass med 4 pooler. Gruppindelning efter gällande
rankingpoäng.
Anm.avg:180:50% av nettointäckterna delas ut i prispengar.

