
 

 KBTK’s

helgen den 1-2 september

Tävlingen är sanktionerad som en D

Spelplats:  

Bordtennishallen i Kågeröd, Böketoftavägen 3 Kågeröd

Klass lördag:  

Hs4 rankade lag (individuella spelare med max 1499 poäng)

Klass Söndag: 

Hs2 rankade lag(individuella spelare med max 1999 poäng)

Spelform: 

Båda klasserna är det poolspel som spelas bäst av 3 matcher, 5set. 

Det vill säga vardera lags förstamä

nödvändigt spelas en avgörande dubbel.

Startbegränsningar: 

Lagen får mixas hur som, unga/äldre & damer/herrar inom ranking gränserna. 

räknas från den senaste datorrankingen helgen innan anmälan.

Max 18 lag/klass. 

Lottning/anmälan: 

Lottning och startanmälan sker 45min före start båda dagarna via TT Coordinator

Anmälan: 

Anmälan görs via mail: magnus.andren@afconsult.com

startavgift till bankgiro 271-3592

Lagen kan bestå av två till tre spelare och dessa skall namnges vid anmälan.

 

Kågeröds BTK inbjuder till: 

KBTK’s tvåmanna lagtävling  

september 2012 med start kl.9.00 båda dagarna

Tävlingen är sanktionerad som en D-tävling. 

ågeröd, Böketoftavägen 3 Kågeröd 

Hs4 rankade lag (individuella spelare med max 1499 poäng), Anm. Avgift 250kr

Hs2 rankade lag(individuella spelare med max 1999 poäng), Anm. Avgift 250kr

Båda klasserna är det poolspel som spelas bäst av 3 matcher, 5set.  

s förstamän möter varandra och detsamma för andramännen. Om 

nödvändigt spelas en avgörande dubbel. 

Lagen får mixas hur som, unga/äldre & damer/herrar inom ranking gränserna. 

räknas från den senaste datorrankingen helgen innan anmälan. 

sker 45min före start båda dagarna via TT Coordinator

magnus.andren@afconsult.com senast den: 16/8 och betalar in 

3592 

Lagen kan bestå av två till tre spelare och dessa skall namnges vid anmälan.

med start kl.9.00 båda dagarna.  

 

250kr 

250kr 

andramännen. Om 

Lagen får mixas hur som, unga/äldre & damer/herrar inom ranking gränserna. Rankingen 

sker 45min före start båda dagarna via TT Coordinator 

och betalar in 

Lagen kan bestå av två till tre spelare och dessa skall namnges vid anmälan. 



Frågor kan besvaras via av Anders Nilsson telefon: 0706771563 eller Mail: 

nilsson.041880837@hotmail.com 

Anmälnings listor läggs ut på våran hemsida under veckan innan tävlingen, anmälnings listor 

skickas ej ut. 

Övrigt: 

Bollar: stiga *** 

Antal bord: 6st 

Licens: D-licens krävs 

Kiosk finns. 

 

  

Välkomen, Kågeröds btk 


