

Rankingbaserade
ungdomsklasser



Dubbelturneringar
(ej datarankingsbaserade)



Fel hand

Tomelilla AIS har nöjet att inbjuda er till vår bordtennistävling

Lilla Tomelillaspelen
Lördagen den 28 april 2018
Tävlingen är av SBTF sanktionerad som C-tävling.
Tävlingen spelas i Kastanjeskolans sporthall på Anders Perssons väg. Vi spelar på maximalt
20 bord, 16 bord i A-hallen och 4 bord i B-hallen.
Start kl. 09.00. OBS! Tidsschema ännu ej fastställt.
Förmiddagspass
HS3
HS5
Rankingbaserad ungdomsklass

Eftermiddagspass
HS4
HS6
Rankingbaserad ungdomsklass
Fel hand
Seniordubbel
Ungdomsdubbel

Spelare får maximalt anmäla sig till en singelklass och en dubbelklass per pass samt felhand.
Anmälningsavgifter:
Herrklasser: 180:Ungdomsklasser: 160:Dubbelklasser: 100:-/spelare
Fel hand: 60:Tillkommer en expeditionsavgift på 50:-/klubb
För efteranmälan efter söndagen den 15 april tillkommer en avgift på 50:-/klass
Fakturan skickas till den e-postadress anmälan kommer ifrån om inget annat anges.
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Anmälan skickas till e-post: anmalan@tomelillaais.se senast fredagen den 13 april.
Vi tar emot efteranmälningar i mån av plats till en efteranmälningsavgift på 50:-/klass.
Klasser kan strykas eller slås ihop vid för få anmälningar. Vid uppnått maxantal starter
returneras senast inkomna anmälningar.
Förutsättningar:
A-licens krävs i samtliga klasser.
Obligatorisk anmälan senast 45 minuter före klassens starttid.
Seedning efter senaste datarankningen i Herrsingelklasserna. Lottning sker 40 minuter innan
klassens start med hjälp av ”TT Coordinator”, spelare som ej är anmälda då tvingas vi tyvärr
stryka från tävlingen. (Blir man sen går det utmärkt att ringa och anmäla sig på tel. 0709-316958)
Tävlingsboll: Tibhar vit ***
Spelarna dömer själva i poolspelet, vi tillhandahåller domare i slutspel.
Priser: Pokaler/medaljer i ungdomsklasserna, nyttopriser i seniorklasserna, dubbelklasserna
och fel hand.
Alla matcher spelas i bäst av 5 set, förutom i fel hand där det spelas bäst av 3 set.
Coachning och timeout tillåten.
Förtydligande gällande Rankingbaserad Ungdomsklass: SBTF rekommenderar
bordtennisklubbarna i Sverige att övergå till rankingbaserade grupper, därför har vi valt att
göra en ungdomsklass (födda 2002 eller senare) för att främja barn och ungdomars tävlande
och individuella utveckling. Detta innebär att vi i största möjliga utsträckning ser till att
poolerna inom denna klass består av fem spelare. Dessa 5-pooler sätts ihop genom att spelarna
med de lägsta fem poängen bildar en pool, följande fem spelare med nästa fem stigande poäng
bildar en pool osv. Alltså får varje spelare fyra jämna matcher. Vår ambition är att bilda 5pooler så långt det är möjligt. Alla möter alla i poolen där ingen vinnare utses, alla får priser.
Spelare med t.ex. 400 poäng ska inte möta en spelare med t.ex. 900 poäng.
Förtydligande gällande Fel hand-turneringen: denna klass spelas som cupspel i bäst av 3
set. Klassen är ej datarankingbaserad.
Resultat från tävlingen läggs ut på www.tomelillaais.se.
I vår cafeteria finns det möjlighet till förtäring i form av korv, toast, nudlar, frallor, frukt,
kaffe m.m.
Upplysningar: Angelica Rasmusson, tel. 0709-316958, e-post: angelica@tomelillaais.se
Logi: Christian Björklund, tel. 0703-759005, e-post: christian@tomelillaais.se
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