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Bjärnums BTK inbjuder till den 37:e BJÄRNUMSTRÄFFEN 
 

I Bjärnums sporthall, lördagen den 9 och söndagen den 10 mars 2013 

 

Tävlingen är av SBTF sanktionerad som nationell B-tävling och arrangeras enligt SBTF:s 

tävlingsreglemente. Tävlingen ingår i Skånes UNGDOMS GRAND PRIX. Vi tillämpar 

tilläggsregeln för dubbelklassen. Deltagarna får starta i 2 klasser per dag (dock endast en per 

block på lördagen) plus dubbelklassen på söndagen. Klasser med för få deltagare stryks. 

 

Lördag Block 1:   Lördag Block 2:     Söndag:  
Pojksingel 11 (pool)   Pojksingel 9 (pool)    Herrdubbel kl. 2 (cup) 

Flicksingel 11 (pool)   Flicksingel 9 (pool)    Herrsingel kl. 4 (pool) 

Pojksingel 14 (pool)   Pojksingel 12 (pool)    Herrsingel kl. 2 (pool) 

Flicksingel 14 (pool)   Flicksingel 12 (pool)   Herrsingel kl. 3 (pool) 

Herrsingel kl. 5 (pool)   Pojksingel 15 (pool) 

       Flicksingel 15 (pool) 

       Herrsingel kl. 6 (pool) 

 

Anmälningsavgifter: 

Pojk och flick klasser: 90 kr 

Herr och dam klasser: 130 kr 

Herrdubbel: 100 kr/par 

Expeditions avgift: 50 kr 

 

Anmälningsavgifter insättes på BG 5928-8936 i samband med anmälan. 

 

Tid:   Tävlingen startar kl. 9.00 båda dagarna. 

 

Domare:         Arrangören håller med fasta domare under tävlingen. 

 

Tävlingsform:  Poolspel: 4/pool, 3/pool kan förekomma där 2 går vidare från varje pool. 

                         Samtliga klasser spelas i bäst av 5 set till 11. 

 

Licens:          Deltagarna skall inneha giltig licens i enighet med SBTF:s regler. 

 

Tävlingsbollar: Yasaka*** vit. 

 

Lottning:        Vi använder TT Coordinator och lottningen sker på tävlingsdagen. 

 

Seedning:         Seedning utförs av Skånes Bordtennisförbund. 

 

Klubbpris:       Liksom föregående år tävlar vi om ett fint klubbpris. Varje vunnen match 

                         (ej wo-seger) ger 1 poäng. 
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Anmälningar: Sänds till Bjärnums BTK, c/o Linda Månsson, Hantverksgatan 44, 280 20 

                        Bjärnum och måste vara oss tillhanda senast den 11 februari. Det går även 

                        att maila anmälan till: bjarnumstraffen@hotmail.com.  

        Bekräftelsemail skickas till alla som anmäler via e-post. OBS: I anmälan 

    måste hela personnumret och klasshörigheten vara med. Om maxantalet 

     starter överskrids stryks de sist inkomna anmälningarna. 

 

Upplysningar: Lämnas av Daniel Olsson på 0768-386501 eller via e-post på 

                          bjarnumsbtk@live.se. 

 

Startlista:         Läggs upp på vår hemsida: www.svenskalag.se/BjarnumsBTK där den finns 

                         tillgänglig för utskrift så fort den är klar. Den skickas även ut via mail till alla 

                          som anmält sig med e-post. 

 

Servering:       Servering med korv, smörgåsar, kaffe, läsk och godis mm finns i hallen.  

 

 

Hjärtligt välkomna till en, som vi hoppas, trivsam tävling! 


