Välkommen till

2 17
16-17 september

BTK Linné inbjuder er förening till Higab Open 2017
Lördag förmiddag är det bara maxklasser och på
eftermiddagen spelas det åldersklasser samt
paraklasser.
Söndag förmiddag och eftermiddag spelas det herr
och damklasser.

Nyhet är att det spelas B-slutspel i alla klasser
förutom i herrar klass 3 till Elit samt herrar 60 + 65!

__________________________________________________________________________
Lördag förmiddag starttid: kl.9.00
Lördag eftermiddag starttid: kl.13.00
Poängklasser mellan
Flickor och pojkar 10 (pool)
max 400 till max 1000 (pool).
Flickor och pojkar 12 (pool)
Se text nedan.
Flickor och pojkar 15 (pool)
Max 1300 (pool)
Herrar 60 (pool)
Herrjuniorer 20 (pool)
R 1-5 Singel (pool)
S 6-10 Singel (pool)
S 11 Singel (pool)
R 1-5 Dubbel (cup) och S 6-10 Dubbel (cup)
Söndag förmiddag starttid: kl. 9.00
Klass 1 (pool)
Klass 4 (pool)
Klass 6 (pool)
Damer klass 1 (pool)

Söndag eftermiddag starttid: kl.13.00
Elit klass (pool)
Klass 3 (pool)
Klass 5 (pool)
Klass 7 (pool)
Herrar 65 (pool)

Poängklasser: Vi kommer att på lördag förmiddag spela maxklasser från 400 till max 1000 poäng. Beroende på vilken poäng du

har kommer du att sättas in i den klass som passar dig bäst. Dvs. har du 550 poäng kommer du att få spela max 600. De nya reglerna
kring dataranking gör så att ens poäng först blir synlig vid 12 års ålder, är man yngre visas bara spelarens poäng för tävlingsledningen
och vi kommer att placera in spelaren i rätt klass.
Vid anmälan: skriv poängklass lördag fm eller din poäng. B-slutspel kommer att spelas i varje poängklass. Pris i B-slutspel utdelas.
____________________________________________________________________________________________________

Sanktion: Tävlingen är sanktionerad av SBTF som en C-tävling.
Antal bord: 10 lördag och söndag.
Spelform: Alla poolklasser spelas i 4 pool varav de 2 bästa i varje pool går till A-slutspel. Beroende
av antalet anmälda i varje klass, förbehåller sig arrangörer rätten att returnera anmälningar, stryka
eller slå ihop klasser, ändra mellan pool och cup samt ändra tidsschemat.
Nytt för i år är att vi kommer att köra B-slutspel alla klasser förutom herrar klass 3 till Elit samt herrar 60+65.
Coachning/time-out: Coachning och time-out är tillåtet under tävlingen.
Domare: Det kommer finnas domare till A-slutspel.
Bollar: Stiga ***
Anmälningsavgift: 150 kr per singelklass, och 100 kr per par i dubbel. 130 kr för de klasserna
utan B-slutspel. Plus faktureringsavgift 50 kr per klubb.
Startbegränsning: En spelare får deltaga i en pool eller cupklass + dubbel / pass.
Anmälan i hallen 45 min innan klassen startar.
Spellokal: Dunrosshallen, Lilla Regementsvägen 20 415 27 Göteborg (Kviberg).
Servering: I direkt anslutning till hallen finns cafeteria med korv, kaffe, frukt etc.
Priser: Ungdomsklasser, Maxklasser och klass 4 -7, herrar 65: Pokaler, övriga klasser Varupriser
Anmälan: Senast 6 september 2017 till: Emailadress: higabopen2016@gmail.com, Lilla
Regements-vägen 20, 415 27 Göteborg. Lottningen kommer att ske 30 min. före respektive klass
start. Programblad kommer endast att presenteras på BTK Linnés hemsida:
www5.idrottonline.se/BTKLinne-Bordtennis/
Information: Charlotta Larsson, 0738-306077, Kaj Andersson, 0705-151916

