
Ängbys höstpool
2016

C-tävling 
(i år med 2-manna lag )

Vällingbyhallen
24-25 september 



Tävlingen är sanktionerad av Svenska Bordtennisförbundet som C-tävling och 
spelas enligt förbundets tävlingsreglemente.
__________________________________________________________

Pass 1 lördag 24 september                                                                               start 09:00 
Pojksingel 14-15 födda 2001 eller senare 150: -
Pojksingel 12 (Specopssoftware poolen) födda 2004 eller senare 150: -
Pojksingel 10 (Bromma undertakspoolen)   födda 2006 eller senare 150:-

Pass 2 lördag 24 september                                                                            start 10:45 
Flicksingel 13 födda 2003 eller senare 150: -
Flicksingel 11 födda 2005 eller senare 150: -
Flicksingel 09 födda 2007 eller senare    150:-

Pass 3 lördag 24 september                                                                               start prel. 14:00
Pojksingel 13 födda 2003 eller senare 150: -
Pojksingel 11 födda 2005 eller senare 150:-
Pojksingel 09 födda 2007 eller senare) 150:-

Pass 4 lördag 24 september                                                                               start prel. 15:45
Flicksingel 14-15 födda 2001 eller senare 150:-
Flicksingel 12 födda 2004 eller senare 150: -
Flicksingel 10 födda 2006 eller senare 150: -

Pass 1 söndag 25 september                                                                            start 09:00
Pojklag 15 (2-manna) födda 2001 eller senare) 225:-/lag
Pojklag 12 (2-manna) födda 2004 eller senare) 225:-/lag
Pojklag 10 (2-manna) födda 2006 eller senare) 225:-/lag

I alla singelklasser 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.

LAGSPELET:
I lagspelet så spelar man först till 2 vunna matcher (Snabb-Davis Cup) i grupper om 3-4 lag
där 1 och 2 i varje grupp går till slutspel som spelas i cupform.
A2 – B2, A1 – B1, + ev. avgörande dubbel. Högst rankad spelare står som A 1 alt. B 1.
Flickor får delta i pojklag.
Vid anmälan i lag måste spelarnas namn anges i anmälan. Seedning sker efter hopslagen 
rankingpoäng för båda spelarna.

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

Startbegränsningar: max 1 klass per pass (2 på lördag) 
Max 2 lag per klubb och klass. Fler lag i mån av plats.

Domare: I poolspelet dömer spelare, ledare & föräldrar själva.
I slutspelen håller arrangörsklubben Ängby med domare.
I lag så turas spelarna i lagen om att döma alla matcher, även i slutspel.

Obligatorisk närvarokontroll senast 45 minuter innan varje klass startar.



Anmälan: Till kansliet@angby.com senast onsdag den 7 september.
Eller Ängby SK, Box 231, 162 13 Vällingby

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

Licens: Alla spelare skall ha giltig tävlingslicens. 
Vi behöver födelsedatum på spelarna när ni anmäler.

Lottning: Sker med hjälp av TT Coordinator på lördagen. Lagklassen sköts manuellt.
Priser: Pokaler, Medaljer och varupriser till de bäst placerade.

Bord: Stiga (16 bord i A-hallen och 10 bord i B-hallen) 

Boll: Stiga *** vit

Information: Kommer att läggas ut på www.angby.com

Resultat: Kommer att liverapporteras på resultat.ondata.se under lördagen

Servering: Finns i hallen med korv, smörgåsar, läsk, kaffe & godis.

                                            
      


