
Lör-sön 4-5:e november 2017 i Åstorps Sporthall
Tävlingen är av SBTF sanktionerad som en nationell C-tävling.

Åstorps BTK inbjuder till

LÖRDAG 4/11  SÖNDAG 5/11
Block 1 Block 2 Block 3 Block 4
P11 (även B.slutspel) P10 P13 P12
P15 P14 HS 5 HS 6 
F12 (även B.slutspel) HS 4 HS 3 DS 3
H Dubbel Öppen F11 HS Öppen HS 2
 F14

Begränsning: Spelare får deltaga i max 1 klass per block.

Tävlingsform/domare: Alla klasser spelas som poolspel (3-4 spelare per pool) och alla matcher 
spelas i bäst av 5 set till 11. De två bästa i varje pool går vidare till A-slutspel. I klasserna 10, 11 och 
12 kommer det spelas både A- och B-slutspel (dvs alla får spela slutspel). Spelarna dömer själva 
(domarschema enligt matchprotokollet) i poolerna i klasserna F/P 12 och uppåt. Fasta domare finns i 
slutspelmatcherna samt i klasserna P10 och F/P 11. 

Lottning: Sker på tävlingsdagen, ca 30-40 min innan klassens start, med TT-coordinator.

Seedning: Sker enligt riksidrottsförbundets och SBTF:s direktiv (i klasserna F/P 12 och uppåt) och görs 
efter aktuell dataranking på tävlingsdagen. Det seedas lika många spelare som antalet pooler.

Anmälningsavgift: Ungdomsklasser 120 kr, juniorklasser 140 kr, seniorklasser 180 kr, dubbel 100 kr/
spelare. Exp. avgift 50 kr. Respektive klubb faktureras avgifterna efter tävlingen.

Anmälan: Skall innehålla spelarens namn och personnummer och skickas till angelica@astorpsbtk.
se senast fredagen den 20 oktober 2017. Tänk på att ni skall få en bekräftelse på anmälan innan den 
anses som mottagen. A-licens krävs. Efteranmälan tillåts i mån av plats. Klasser med för lågt antal 
anmälningar stryks. 

Priser: Pokaler/plaketter/medaljer i alla ungdomsklasser, presentkort på Sydsport i alla junior-, 
senior-, och dubbelklasser.

Tävlingsdräkt: Obligatoriskt

Program, deltagarlista och resultat presenteras på www.astorpsbtk.se

Upplysningar: Tävlingsledare Angelica Edsfeldt angelica@astorpsbtk.se 070-4790785

Varmt välkomna till Cliffton Cup 2017!
Café med lättare mat, kaffe & 
godis finns i tävlingslokalen i 
samarbete med Aptitfabriken 
och ICA Maxi Hyllinge


