
Lör-sön 28-29:e november 2020 i Åstorps Sporthall
Tävlingen är av SBTF sanktionerad som en nationell C-tävling

* Ungdom - Åldersgräns: Född 2003 eller senare

Begränsning: Spelare får deltaga i max 1 klass per block, gäller även dubbel då alla klasser spelas 
som poolspel.

Covid 19: Enligt Svenska Bordtennisförbundets Coronaprotokoll kan vi endast spela på 12 bord, vilket 
gör att det kan bli fullt i klasserna. Anmälningarna läggs in efterhand som de kommer in och när det 
är fullt på de 12 borden kan vi ej ta in fler anmälningar, dvs ”först till kvarn” gäller. I detta protokoll 
är det även angivet hur många ledare som får vara med per klubb. Mer info om detta kommer i 
programbladet. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tävlingsform/domare: Alla klasser spelas som poolspel (3-4 spelare per pool) och alla matcher 
spelas i bäst av 5 set till 11. 

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

Seedning: Sker enligt riksidrottsförbundets och SBTF:s direktiv och görs efter aktuell dataranking på 
tävlingsdagen. 

Anmälningsavgift: Ungdomsklasser 150 kr, seniorklasser 200 kr, dubbel 100 kr/spelare. Exp. avgift 30 
kr/klubb. Respektive klubb faktureras avgifterna efter tävlingen.

Anmälan: Skall innehålla spelarens namn och personnummer och skickas till angelica@astorpsbtk.
se senast fredagen den 13 november 2020. Tänk på att ni skall få en bekräftelse på anmälan! A-licens 
krävs. Efteranmälan tillåts i mån av plats. Klasser med för lågt antal anmälningar stryks. 

Tävlingsdräkt: Obligatoriskt

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

Upplysningar: Tävlingsledare Angelica Edsfeldt, angelica@astorpsbtk.se, 070–479 07 85

VARMT VÄLKOMNA TILL CLIFFTON CUP 2020!

Café med lättare mat, kaffe & 
godis finns i tävlingslokalen i 
samarbete med Aptitfabriken 
och ICA Maxi Hyllinge

LÖRDAG 28/11
Block 1
Ungdom max 500p*
Ungdom max 900p*
Dubbel Öppen

Block 2
Ungdom max 700p*
Klass 7
HS Öppen

SÖNDAG 29/11
Block 3
HS 5
HS 3
Dubbel max 1000p/
spelare

Block 4
HS 4
HS 6

Åstorps BTK inbjuder till 

CLIFFTON CUP
i samarbete med


