ASKIMS BTK INBJUDER TILL

Askims Jultävling 2018
Askims BTK har nöjet att inbjuda Er förening till Askims Jultävling 1-2 december 2018 i Askims
Sporthall. Tävlingen är av SBTF sanktionerad som internationell C-tävling.
Klasser och anmälningsavgifter:
Lördag 1 december

Söndag 2 december

Pass 1

Pass 1

Poängklasser*

160 kr

P/F 10

160 kr

HS 5 (Max 1249p)

160 kr

P 13

160 kr

HS 3 (Max 1749p)

160 kr

F 14

160 kr

HS 7 (Max 749p)

160 kr

Pass 2

Pass 2

P/F 9

160 kr

F 12

160 kr

P 11

160 kr

P 12

160 kr

P 14

160 kr

F 15

160 kr

HS Öppen

200 kr

P 15

160 kr

HS 4 (Max 1499p)

160 kr

HS 6 (Max 999p)

160 kr

*Poängklasserna kommer delas in i klasser mellan 400p och 800p, där spelarna kommer placeras in i den klass
med närmast högre poänggräns, av arrangören.
En administrationsavgift om 50 kr per klubb tillkommer.
Samtliga klasser spelas som poolspel med 3-4 deltagare i varje pool, där de 2 främst placerade går till slutspel i
cupform. I maxklasserna, P/F 9 och P/F 10 kommer även B-slutspel att spelas I mån av plats.
Startbegränsning:
- Spelare får anmäla sig i max 1 klass per pass.
Priser:
Prispengar i HS öppen. Prispotten beror på antalet anmälda.
Nyttopriser i P/F 15 samt övriga seniorklasser. Pokaler i övriga klasser.
I P/F 9 och den maxklass med lägst poänggräns får samtliga deltagare pris.
Boende:
Vi erbjuder boende på hårt underlag i samma byggnad som tävlingshallen för 100 kr per person och natt. Vänligen
ange i anmälan om ni önskar detta. För alternativ, se vår hemsida.
Lottning:
Samtliga klasser kommer att seedas och lottas på tävlingsdagen.
Program & resultat:
Program och resultat kommer att presenteras på vår hemsida, www.askimsbtk.se. Programmet senast den 24/11,
resultat snarast efter tävlingens slut.
Anmälan:
Görs via mail till askimsbtk@hotmail.com
Anmälan skall vara Askims BTK tillhanda senast den 10 november. Bekräftelse på anmälan kommer att skickas till
uppgiven emailadress. Vid eventuell fullteckning returneras de sist inkomna anmälningarna. Observera att eventuella
återbud måste ske innan programmet publiceras den 24/11, därefter faktureras full anmälningsavgift.
Frågor hänvisas till askimsbtk@hotmail.com

Varmt välkomna till Göteborg och Askim – kanske i kombination med ett besök på Jul
på Liseberg?

