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Allhallen i Hovmantorp

23-24 mars 2013

Välkommen till
Kristallträffen 2013

i ALLHALLEN
Anmäl i god tid 

              



 

Härmed har vi nöjet att inbjuda till 38:e KRISTALLTRÄFFEN, 
som spelas i ALLHALLEN i HOVMANTORP

den 23-24 mars 2013.
SANKTION 
Lördag 526 matcher, söndag 384 matcher. Spel på 16 bord.
Tävlingen är sanktionerad som BR2-tävling av Sv. BTF, vars 
tävlingsregler gäller. Följande klasser och avgifter gäller i tävlingen.

LÖRDAG  23 mars 2013  kl 09:00
Pool pojkar 12 f. 2000 eller senare 120:--
Pool flickor 12 f. 2000 eller senare 120:--
Pool pojkar 15 f. 1997 eller senare 120:--
Pool flickor 15 f. 1997 eller senare 120:--
Pool pojkar 10 f. 2002 eller senare 120:--
Pool flickor 10 f. 2002 eller senare 120:--
Pool pojkar 13 f. 1999 eller senare 120:--
Pool flickor 13 f. 1999 eller senare 120:--
Pool herrjuniorer /17 f. 1995 eller senare 120:--
Pool damjuniorer/17 f. 1995 eller senare 120:--
(4 spelare per pool, där de två bästa går vidare)

SÖNDAG  24 mars 2013  kl 09:00
Herrar klass 5 120:-
Damer klass 2 120:-
Herrar klass 4 120:-
Herrar klass 2 120:--
Damer klass 3 120:--
Herrar klass 1 120:--
Herrar klass 3 120:--
Pool Herrar Öppen 160:--
Pool Damer Öppen 160:-

BEGRÄNSNING
Spelare vid lördagens poolspel får delta i två singelklasser. Vid 
söndagens spel två singelklasser. Begränsningen under söndagen gäller 
ej för damklasser, dock max en herrklass för damer. Om sanktionerat 
antal starter uppnåtts innan anmälningstiden utgått, returneras senast 
inkomna anmälningar.

ANMÄLAN: Skall vara oss tillhanda senast 15 februari 2013 under adress: 
Hovmantorp GoIF, c/o Kristina Falk Strand, Glasbruksgatan 3, 360 51 
Hovmantorp alt. via mail: goif.hovmantorp@telia.com. 
  
LICENS: I anmälan måste födelsedata (år, månad, dag) vara med. 
ANMÄLNINGSAVGIFTER betalas mot faktura, som skickas tillsammans 
med deltagarlistor och definitivt tidsprogram i god tid innan tävlingen. 
OBS! endast en fakturaadress per klubb. Expeditionsavgift uttages med 
50:-/förening.

SEEDNING kommer att ske söndag 10 mars kl. 16.00 och läggas ut på vår 
hemsida www.hovmantorpgoif.se senast den 12 mars. Som seedningsunderlag 
kommer aktuell Sverige-ranking för ungdomar att användas och för seniorer 
används aktuell dataranking.
LOTTNING: Sker för varje klass på plats 30 min före utsatt starttid. 
Anmälan senast 45 min innan klassens starttid.

TÄVLINGSBOLL:  Stiga xxx vit.
TÄVLINGSFORM: Poolspel i alla ungdomsklasserna samt i Herrar och 
Damer Öppen, bäst av 5 set, 4 spelare i poolerna (3 i andra hand), 2 går vidare 
till slutspel i cupform. Övriga klasser spelas i cupform, bäst av 5 set. 
Tävlingen genomförs med hjälp av TT-coordinator.

DOMARE: Fasta domare vid alla bord.
TÄVLINGSDRÄKT: Absolut obligatorisk.

UPPLYSNINGAR: Kristina Falk Strand, (tävlingsledare) tel 0708 753437 
eller HGoIF:s kansli tel 0478-40320

ÖVERNATTNING: Ordnas av Folkets Hus, Hovmantorp, tel. 0478-42045, 
Håkan Henriksson, föreståndare.

SERVERING: Finns i anslutning till tävlingslokalen.

PRISER: Hederspris till varje klassegrare. Dessutom kommer en värdefull 
prissamling att utdelas i varje klass. I Herrar Öppen och Damer Öppen tävlas 
dessutom om vandringspris.

Vi hälsar Er förenings spelare och ledare hjärtligt välkomna till den 38:e 
KRISTALLTRÄFFEN år 2013 med förhoppning om en sportslig, spännande 
och trevlig tävling.
           ANMÄL ER I GOD TID!               Med pingishälsning

      Hovmantorp GoIF

http://www.hovmantorpgoif.se/
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