Stratos Enköping BTK inbjuder till

Stratos
Vårpool
7-8 maj 2022
Idrottshuset i Enköping
Spel på 37 bord med poolspel i alla klasser
Tävlingen är sanktionerad av SBTF och arrangeras enligt tävlingsreglementet som C-tävling, med TT Coordinator.

Lördag

Söndag

Förmiddag – Starttid 09.00
Anm. avgift
Divisionsspel Lördag
170 kr
Flickor/Damer lö fm *
160 kr
Ungdom (födda 2006 och senare) < 600 poäng 130 kr
Herrar 45 (f. 1977 o tidigare)
170 kr

Förmiddag – Starttid 09.00
Anm. avgift
Divisionsspel Söndag
170 kr
Flickor/Damer sö fm *
160 kr
Ungdom (födda 2006 och senare) < 600 poäng 130 kr
Herrar 60 (f. 1962 o tidigare)
170 kr

Eftermiddag – Prel. starttid 13.30
Pojkar 9
Pojkar 11
Pojkar 13
Pojkar 15

Eftermiddag – Prel. starttid 13.30
Pojkar 10
Pojkar 12
Pojkar 14

Anm. avgift
130 kr
160 kr
160 kr
160 kr

Anm. avgift
130 kr
160 kr
160 kr

Herrar Elit
Herrar 2
Herrar 4
Herrar 6

220 kr
170 kr
170 kr
170 kr

Herrar 1
Herrar 3
Herrar 5
Herrar 7

170 kr
170 kr
170 kr
170 kr

Flickor/Damer lö em *

160 kr

Flickor/Damer sö em *

160 kr

Dubbel 45 (f. 1977 o tidigare)

250 kr/par

Dubbel 60 (f. 1962 o tidigare)

250 kr/par

Tävlingsform
Klasserna spelas i pooler med fyra eller fem spelare, där ettan och tvåan går vidare till slutspel i cupform.
Divisionsspel: Spelarna delas in i divisioner efter aktuell poäng i datarankingen.
Vi strävar efter fyra pooler/division.
I klasserna dömer spelarna själva i poolspelet samt i inledningen av slutspelet.
Matcherna spelas i bäst av fem set till 11.
Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop eller stryka klasser med få deltagare.
* Klasserna Flickor/Damer kommer att delas upp i flera klasser efter poäng, ej ålder.
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 i seniorklasserna. Swish används för utbetalning.
Pokaler i ungdomsklasserna. I P9 delas pris ut till samtliga deltagare.

Tävlingsmaterial Tävlingen spelas på Stiga-bord och med DHS***-bollar.
Anmälan senast 17 april till e-post: anmalan.stratos@live.se
Ange namn, spelklass, födelsedatum och klasstillhörighet.
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.

Övrigt 200 meter från Idrottshuset finns det nybyggda äventyrsbadet ’Pepparrotsbadet’, för de som vill ta ett
bad mellan pingismatcherna: https://enkoping.se/underwebbar/pepparrotsbadet.html

Upplysningar om logi i skolsal mm: anmalan.stratos@live.se
Hemsida med information, boende, spelprogram mm: www.stratospingis.se

Välkomna till Enköping, Sveriges närmaste stad!
Stratos Pingis

