INBJUDAN till

KLUBBRESORNAS KLUBBRESA
– Ett samarrangemang mellan BTK Linne och LinnePartille PK

Partille 30 maj – 2 juni 2019
Anmälan skall ske till e-post:

linnepartille@gmail.com

Sista anmälningsdag är:
13 maj 2019
- efteranmälningar mellan 13 maj och fram till tävlingen tas emot i mån av plats samt med
en extra anmälningsavgift på 10 kronor per klass

INBJUDAN ( Finns även på vår hemsida http://www4.idrottonline.se/PartillePK-Bordtennis/
samt BTK Linnes hemsida. http://idrottonline.se/BTKLinne-Bordtennis/

)

Tävlingen utmärkt som klubbresa och utöver pingisen är Liseberg öppet.
Många klasser och klasser för alla.
Veteraner kan spetsa formen inför Veteran EM i Budapest
SANKTION
Tävlingen spelas som B tävling med undantag att spelare dömer själva i poolspelen.
BORD
Vi kommer att spela på 16+5 bord i Lexbyhallen. Obs ej i Partillebohallen i år på grund av ombyggnad.
Nästa år avses åter spel i Nya Partillebo och Partille Arena alternativt hallar I Göteborg som ger plats för
36 bord.
BOLLAR
Tävlingen spelas med plastbollar Stiga Perform ***
DOMARE
Tävlingen spelas som B tävling med undantag att spelarna dömer själva i poolklasser.
Fasta domare i slutspel.
CAFETERIA
En cafeteria kommer att finnas. Korv, sallad, toast, dricka, godis etc
På gångavstånd finns restauranger och pizzerior i Lexby och Partille Centrum
RESULTAT
Anslagstavla med ifyllda turneringsscheman och resultatlistor för färdigspelade klasser finns i hallen.
Resultaten presenteras löpande på Tournaments Online – http://resultat.ondata.se/
PRISER
Ungdomsklasser prisas med pokaler och seniorklasser med antingen pokaler/varupriser/prispengar.
TRÄNINGSSPEL
Träningsspel på matchborden är endast tillåten för de spelare som ska spela nästa match på respektive
bord samt vid vissa tider när klasser börjas. Träningsspel kan normalt ske på borden i B-hallen.
SEEDNING
Seedning sker efter aktuella rankinglistor vid seedningstillfället.
Utländska spelares spelstyrka bedöms av tävlingsledningen utifrån ranking i hemlandet.
NÄRVAROKONTROLL
Det är poolspel i samtliga klasser. Anmälan 45 min innan klassens starttid.
Omedelbart efter närvarokontrollen kommer klasserna att lottas. Den som kommer för sent till
närvarokontrollen har inga möjligheter att delta. Tävlingsledningen behöver tiden fram till matchstart
för arbete med lottningen och utskrifter av protokoll.

LOTTNING
Kommer att ske efter att tiden för närvarokontrollen är slut i respektive klass. Lottningen sker i
Lexbyhallen och med senaste uppdaterade version av TT Coordinator 5.
UPPLYSNINGAR
Upplysningar före tävlingen kan fås från vårt kansli genom att maila linnepartille@gmail.com
Några kvällar i veckan är vårt kansli bemannat ( Gemensamt med BTK Linne) med telefon 0706-

374074.
TÄVLINGSORGANISATIO N
Tävlingsledare: Per Svensson, Emma Jonasson, Jonatan Lilja etc
Domaransvarig: Hans Lidslot
Överdomare:
Utses av Göteborgs Bordtennisförbund i samarbete med LinneParille
Charlotta Larsson
KLASSER OCH STARTTIDER
Begränsningar
Spelare får medverka i en individuell klass per pass (fm/em). Utöver detta får spelare spela
familjedubbel. Alla klasser spelas som poolspel.
När sanktionerat antal starter är uppnått returneras anmälningar.

Dag

Förmiddagspass

Eftermiddagspass

Torsdag 30 maj
Start tidigast
11:00

P 11 P 13 P 15
Flickor 699p och under
Flickor 700p och övre

Max 1999p
Max 999p

Fredag 31 maj
Start 09.00

P 12 HJ17
Max 899p
Max 1399p
Max 1899p

P 10 P 14
Flickor 799p och under
Flickor 800p och övre

Lördag 1 juni
Start 09.00

P 9 P 13 HJ17
H 40
Max 2249p

P 10 P 15
H50
Herrar Öppen
Damer Öppen
Dagen avslutas med familjedubbel!!!!!
(A och B Slutspel)

Söndag 2 juni
09:00

Max
Max
Max
Max

Max 749p

Max 1499p
Max 599p

Max 1699p
Max 1199p
Max 699p

399p
999p
1499p
1999p

Max 1249p

ANMÄLNINGSAVGIFTER. ( Ej startavgift utan anmälningsavgift)
Herr- och damklasser i övrigt

Poolklass

160 SEK

Juniorklasser

Poolklass

160 SEK

Poolklass

160 SEK

Poolklass

160 SEK

Pojk och flickklasser
Familjedubbel (krävs ej licens)
Expeditionsavgift per klubb

50 SEK

Faktureringsadress till klubb skall alltid uppges och avgifter gällande icke svensk
spelare/klubb skall erläggas innan start!

ANMÄLAN
Skriftlig anmälan ska vara Partille Pingisklubb tillhanda senast:
13 maj 2019.
- efteranmälningar mellan 13 maj och fram till tävlingen tas emot i mån av plats samt med
en extra anmälningsavgift på 10 kronor per klass
Glöm inte att uppge födelsedata och klass på respektive spelare. Om sanktionerat antal starter är
uppnått returneras anmälningar.
Anmälan skall ske via vår tävlings e-post linnepartille@gmail.com
BOENDE
Göteborg med omnejd erbjuder rikligt med hotell och vandrarhem.
I Partille/Utby finns det billigt vandrarhem på ca 5 min. bilavstånd till hallen. Bra med bussförbindelser.
Allum/busscentral 300 m. från Partillebohallen.
Partille vandrarhem och Kviberg vandrarhem/stugby
Inne i Göteborg finns en mängd hotell i olika prisklasser.

VÄLKOMNA!

Våra Sponsorer

HIGAB
STIGA Sports AB

SYDSPORT AB

