
Herrsingel klass 1
oolspel   80:-

           
Ängbys 

Vinterpool 2015
Med Ängby-driven (fredag)

 
Internationell bordtennistävling

30/1 – 1/2 - 2015 
Vällingbyhallen

Stockholm



Närvarokontro

Tävlingen är sanktionerad av svenska bordtennisförbundet som  
C-tävling på fredag och söndag samt A-tävling på lördagen
och spelas enligt förbundets tävlingsreglemente. OBS: På lördagen spelas även P 10 
som C-tävling dvs. spelarna dömer själva i poolerna. Alla klasser spelas i poolform 
förutom HJ 20 & P 15 som spelas i cup form.

Arrangör: Ängby SK Spelplats: Vällingbyhallen
Box 231 Bräckegatan 5
162 13 Vällingby 162 25 Vällingby
E-mail: kansliet@angby.com tel. 08-89 67 83
web: www.angby.com mob. 0707-49 67 83
Tel. 08-89 67 83 klubbkansliet fax. 08-89 11 79

_______________________________________________________
Program fredag 30 januari      (C-tävling)          första start 17:00            slut ca 21:30
Tävlingsklass  Kostnad
Drive-in singel (max 112 spelare) Anmälan senast 16:15 150:-
Spelarna delas in i klasser om ca. 16 spelare efter rankingpoäng
50% av anmälningsavgifterna –förbundens 14% sanktions avgift avdraget delas ut som prispengar.

Program Lördag 31 Januari (A-tävling)           första start 09:00          slut ca 21:00
Tävlingsklass Åldersgräns  Kostnad
Pojkar -14  född 2000 eller senare 175:-
Flickor -14  född 2000 eller senare 175:-
Herrjunior -17 född 1997 eller senare 175:-
Damjunior -17 född 1997 eller senare 175:-
Pojkar -12 född 2002 eller senare 175:-
Flickor -12 född 2002 eller senare 175:-
Pojkar -15 (cupspel) född 1999 eller senare 125:-
Flickor -15 (cupspel) född 1999 eller senare 125:-
Herrjunior -20 (cupspel) född 1994 eller senare 125:-
Damjunior -20 (cupspel) född 1994 eller senare 125:-
Pojksingel -10 Specops Cup + A/B-slutspel född 2004 eller senare 125:-

Program Söndag 1 februari (C-tävling)            första start 09:00          slut ca 18:00
Tävlingsklass Åldersgräns           Kostnad

Herrsingel  Elit-1 225:-
Herrsingel 2-3 175:-
Herrsingel 4-5 175:-
Flicksingel -09  + A/B-slutspel född 2005 eller senare 125:-
Flicksingel  –11  + A/B-slutspel födda 2003 eller senare  125:-
Flicksingel –13   + A/B-slutspel födda 2001 eller senare 125:-
Pojksingel  –09 Lillis Grill & Café Cup  + A/B-slutspel födda 2005 eller senare  125:-
Pojksingel  –11   + A/B-slutspel födda 2003 eller senare  125:-
Pojksingel  –13   + A/B-slutspel födda 2001 eller senare  125:-

Observera att fredag & söndag spelas i form av C-tävling.  Detta innebär att spelarna 
dömer själva i poolerna och arrangörsklubben håller med domare i slutspelen. 
På lördagen arrangeras tävlingen som A-tävling.  arrangörsklubben håller med domare 
hela dagen. (Undantag är P10 där spelarna dömer själva i poolerna). 
I ungdomsklasserna på söndagen samt P 10 på lördagen kommer vi 
att arrangera både A och B-slutspel.

Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop eller stryka klass som samlat ihop för få deltagare.



Närvarokontroll kommer det att vara senast 45 minuter före varje klass starttid.

Coaching : Är tillåtet
Time-out : Är tillåtet  
Räkning: Alla matcher spelas i bäst av fem set till 11
Spelsystem: Poolspel i alla klasser med undantag för HJ 20 och P 15 som spelas i cup-form

Startbegränsningar:  Lördag och söndag 2 klasser per dag. 
På lördagen gäller att man kan anmäla sig till en åldersklass och den därefter.
(10 + 12 alt. 12 +14 alt. 14+15 alt. 15+17 alt 17+20) 
På söndagen gäller följande (09 + + 11 alt. 11+13)

Anmälan  : Till nedanstående adress senast måndag den 12 januari 2014

Ängby Sportklubb E-Mail: kansliet@angby.com
Box 231 Fax: 08-89 11 79
162 13 Vällingby Internet: angby.com
Sverige

Kontaktpersoner
Dagtid tele 08 /  89 67 83 (Mikael Frank)
Mobil dagtid0707/ 49 67 83 (Mikael Frank)

Licens: Erfordras i alla klasser. 
Fullständigt födelsedatum skall anges i anmälan 
Anmälan skall ske klubbvis

Tidsprogram och deltagarlistor kommer att skickas ut 10 dagar 
före tävlingshelgen samt läggas ut på vår hemsida angby.com.

Lottning: Sker med hjälp av table-tennis coordinator på tävlingsdagarna

Priser: Pokaler, medaljer och varusaker till de bäst placerade i 
ungdomsklasserna. Prispengar & Varusaker till de bäst placerade 
i seniorklasserna.

 
Herrsingel Elit -1 1:a 2000:- 2:a 1000:-

Bord : 28 Stiga blå (14 bord i A-hallen, 10 bord i B-hallen, 
4 bord i C-hallen) 

         
Boll : Stiga *** vit
Servering : Finns i hallen med korv, smörgåsar, läsk, kaffe & godis.


