Vi hälsar er välkomna till vår internationella tävling!

STIGA CUP – ENIGSPELEN
I Borgholms Sporthall
Torsdag 4 juli - Söndag 7 juli 2013
Inled årets bordtennissäsong med en tävling på sommarfagra Öland,
det idealiska semestermålet för den bordtennisintresserade familjen.
Torsdag 4 juli
PS-15
90:PS-9
90:HS-4
150:HJ-20
115:PS-10
90:HD-3
150:HS-1
150:HV-50
150:HS-6
150:-

Fredag 5 juli
HS-3
200:FS-15
90:PS-12
90:HS-E
200:PS-11
90:DS-3
150:HV-40
150:Familjedubbel 150:-

Tävlingsform: Alla klasser genomförs i form av 4-pool,
förutom HS-3 på lördag och samtliga dubbelklasser, vilka
spelas i form av Cup samt HS-3 på fredag, vilken spelas i
form av 5-pool. I poolklasserna går de två bäst placerade
deltagarna i varje pool till slutspel i form av cupspel och
antal pooler är begränsat till 16 stycken per tävlingsklass,
därefter inträder reservordning. Alla matcher spelas i bäst
av fem set, där coachning och timeout är tillåtet. Dubbelparen i Familjedubbel måste bestå av två generationer.

Lördag 6 juli
PS-13
90:HJ-17
115:FS-13
90:FS-9
90:HS-3
120:PS-14
90:FS11
90:FS-14
90:HS-1
150:-

Söndag 7 juli
HS-2
150:HS-5
150:DS-1
150:HD-E
200:DJ-17
115:HS-7
150:DS-2
150:HS-E
200:DS-E
200:-

Lottning: Lottningen sker på den aktuella tävlingsdagen,
45 minuter före tävlingsklassens start med hjälp av
dataprogrammet TT Coordinator.
Spelhall: Borgholms Sporthall, som är belägen i den
södra änden av Östra Kyrkogatan.
Servering: Servering tillhandahålls i sporthallen.
Tävlingsboll: Vit trestjärnig Stiga Competition.

Sanktion: Tävlingen spelas på 16 stycken Stiga-bord och
är sanktionerad som C-tävling, vars tävlingsbestämmelser
gäller. I dubbelklasserna tillämpas SBTF:s regler för byte
av dubbelpartner.
Startavgifter: Vi fakturerar ovanstående startavgifter
tillsammans med en expeditionsavgift. Programblad med
tidsschema, deltagarlista samt seedning kommer att
finnas tillgängligt på vår hemsida samt i tävlingens kiosk.
Anmälan: Anmälan ska innehålla spelarnas fullständiga
licensnummer med tio siffror och klasstillhörighet.
Skriftlig anmälan sänds senast den 24 maj till BTK Enig,
c/o Kurt Persson, Rudedammsgatan 14, 392 47 Kalmar,
fax: 0480 – 473 873 eller E-post: kurt.persson@mxd.nu
I mån av plats tas efteranmälningar emot under speldagen
mot tillägg av 50:- per klass utöver ordinarie startavgift.

Tävlingsdräkt: Absolut obligatorisk.
Spelarlicens: Erfordras i samtliga tävlingsklasser,
förutom Familjedubbel.
Domare: I poolspelet dömer spelarna själva och vid cupoch slutspel ansvarar arrangörerna för tillsättning av
domare.
Priser: En värdefull prissamling delas ut så fort klassen
är färdigspelad. Stora och fina pokaler utdelas i samtliga
ungdomsklasser.
Upplysningar: Ytterligare information om tävlingen
lämnas av Kurt Persson på telefon: 0480 – 473 873.
Boende: Vi rekommenderar följande boendealternativ:

Begränsningar: Herrspelare får delta i högst två stycken
poolklasser och en cupklass per speldag. Damspelare får
delta i högst en herrklass per speldag. Om sanktionerat
antal starter uppnåtts innan anmälningstidens utgång, så
returneras de senast inkomna anmälningarna.

www.villasol.nu
www.villanore.se
www.kopingbaden.com
www.scandichotels.se/kalmar

Seedning: Seedningen i klasserna baseras på aktuell
dataranking.

Inbjudan finns även på BTK Enigs hemsida: www3.idrottonline.se/BTKEnig-Bordtennis
Välkomna! Med förhoppning om ett livligt deltagande, har vi nöjet att hälsa era representanter välkomna till en
mycket spännande turnering, under den svenska högsommaren, i en av semestertidens största nöjesstäder.
Observera att tävlingen även i år startar redan på torsdag klockan 9.00, att några tävlingsklasser är dubblerade.

Med pingishälsningar från ett soligt Öland – BTK Enig
Vi vill även uppmärksamma att det finns möjlighet till perfekt uppladdning med läger i Växjö. Läs mer om
Växjö Talent Camp 2013, 27 juni – 2 juli på BTK Frejs hemsida: www.btkfrej.se

