Stratos Enköping BTK inbjuder till

Stratospoolen
19-20 januari 2019
Idrottshuset i Enköping
Spel på 40 bord med poolspel i alla klasser – för 39:e året i följd!
Tävlingen är sanktionerad av SBTF och arrangeras enligt tävlingsreglementet som B- / C-tävling, med TT Coordinator.
Elit, Herrjuniorer 20 och rankingklasserna är B-tävling, övriga klasser är C-tävling.

Lördag

Söndag

Förmiddag – Starttid 09.00
Pojkar 9
Pojkar 13 R
Pojkar 13 O
Herrar Elit och Damer Elit
Herrar 4
Flickor/Damer lö fm *

Anm. avgift
120 kr
160 kr
130 kr
260 kr
170 kr
130 kr

Förmiddag – Starttid 09.00
Pojkar 10
Pojkar 14 R
Pojkar 14 O
Herrar 1
Herrar 5
Herrar 7
Flickor/Damer sö fm *

Anm. avgift
120 kr
160 kr
130 kr
170 kr
170 kr
160 kr
130 kr

Eftermiddag – Prel. starttid 14.00
Pojkar 12 R
Pojkar 12 O
Pojkar 15 R
Pojkar 15 O
Herrar 2
Pojkar 8
Flickor/Damer lö em *

Anm. avgift
160 kr
130 kr
160 kr
130 kr
170 kr
100 kr
130 kr

Eftermiddag – Prel. starttid 13.00
Pojkar 11
Herrjuniorer 20
Herrar 3
Herrar 6
Flickor/Damer sö em *

Anm. avgift
120 kr
190 kr
170 kr
160 kr
130 kr

Tävlingsform
Klasserna spelas i pooler med fyra eller fem spelare, där ettan och tvåan går vidare till slutspel i cupform.
Matcherna spelas i bäst av fem set till 11, i både poolspelet och slutspelet.
Ungdomsklasserna Pojkar 12 t.o.m Pojkar 15 är uppdelade i ”Rankingklass (R)” och ”Orankingklass/bredd
(O)”. Önskat spelalternativ anges vid anmälan.
Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop eller stryka klasser med få deltagare.
* Klasserna Flickor/Damer kommer vi att dela upp i flera klasser efter poäng, ej ålder.
Varje spelare är garanterad minst 3 matcher.
Vi använder oss av SBTF:s datarankingsystem för att skapa så jämna klasser som möjligt efter spelstyrka.

Startmöjligheter
Varje deltagare kan anmälas i 2 klasser per dag och max 1 klass per pass!
När maximalt antal starter uppnåtts returneras eventuella överanmälningar omgående.

Priser
Penningpriser delas ut i senior- och juniorklasserna.
3000 kr till segraren i Herrar Elit och Damer Elit vid minst 30 starter i klassen.
Pokaler i ungdomsklasserna. I P 8 delas pris ut till samtliga deltagare.

Tävlingsmaterial Tävlingen spelas på Stiga-bord och med Xu Shaofa ***-bollar.
Anmälan senast 22 december till:
E-post: anmalan.stratos@live.se eller till
Stratos Enköping BTK, c/o Ulf Pettersson, Gulkremlagatan 14, 749 45 Enköping.
Ange namn, spelklass, personnummer och klasstillhörighet – använd vår anmälningsblankett!
Anmälningar efter att programmet framställts (fakturan har skickats ut) mottas i mån av plats och med en
tilläggsavgift av 50 kr per start. Omseedning kan vid behov förekomma.

Lunch finns i spellokalen och i intilliggande lokal.
Upplysningar om logi i skolsal mm lämnas av Roland Hellström tfn 0171-353 27.
Hemsida www.stratospingis.se

Välkommen till Sveriges största 2-dagarstävling
i Sveriges närmaste stad!

Viktig information Stratospoolen 2019
Färre antal bord – anmäl er tidigt!
I somras drabbades Idrottshuset i Enköping av en vattenläcka. Vattenläckan
kommer att påverka antalet hallar vi har tillgång till i januari när Stratospoolen
2019 spelas. Tidigare år har vi arrangerat tävlingen i en jättehall (3 st
handbollsplaner) där vi haft ca 50 bord uppställda samt 5 bord i vår träningshall.
De stora hallarna kallas A-, B- och C-hallen. Vad vi vet idag kommer den mittersta
hallen (B-hallen) att inte vara tillgänglig i januari, då hallen är förvandlad till en
arbetsplats.
En dialog förs med Enköpings kommun, vi hoppas givetvis att vi ska kunna
arrangera tävlingen som vanligt med tillgång till alla 3 hallarna, men när inbjudan
till klubbarna måste skickas ut så är den information vi har att B-hallen inte är
spelbar.
Stratos har diskuterat internt ifall vi kan lösa detta genom att även spela i en
annan hall i Enköping, köra kvällspass på fredag eller lördag, men vi har ratat dom
idéerna. Vår plan just nu är att spela på 16 bord i A-hallen, 15 bord i C-hallen, 7
bord i vår träningshall samt att ha 2 bord i 2 squashhallar.
Alla dessa hallar finns i Idrottshuset. Vi kommer också att ha samma klasser på
programmet som tidigare, dock med ett maxantal i varje klass.
Detta gör att vi planerar att spela på 40 bord istället för 53, vilket innebär att vi
inte kan ta emot lika många starter som tidigare.
Istället för 900 starter räknar vi med att kunna hantera drygt 600 starter.
För att underlätta vår planering och att ni ska försäkra er om en plats i tävlingen
ber vi alla klubbar att göra era anmälningar så fort som möjligt, annars är risken
att vi måste tacka nej till er anmälan, alternativt erbjuda er plats på en
reservlista.
Det vi vet idag är att det kommer bli trångt, svettigt och massor av härlig pingis
som vanligt, men vi ber våra gästande klubbar att ha förståelse för att det inte blir
exakt som tidigare år. Tex kan några ungdomsklasser och breddklasser behöva
spela i squashhallarna med gul boll, allt för att så många som möjligt ska kunna
vara med och spela.
Välkomna till Stratospoolen 2019!
Stratos Pingis

