Valdemarsviks IF
inbjuder till

Skärgårdsträffen
23-24 mars
i samarbete med

Skärgårdsträffen är sista deltävlingen av Yasaka Super Tour 2012-2013
Mer information följer i inbjudan.

Inbjudan
Valdemarsviks IF inbjuder härmed till Skärgårdsträffen den 23-24 mars i Vammarskolans sporthall,
Valdemarsvik.
Gör gärna Er anmälan i god tid, då Skärgårdsträffen har blivit fullbokad de senaste åren.
Lottning
Lottning äger rum på tävlingsdagen, i dataprogrammet TT Coordinator. Lottningskontrollant utses av
ÖBTF.
Sanktion
Skärgårdsträffen är sanktionerad av SBTF som C-tävling där spelarna dömer själva i poolspelet.
Arrangören håller med fasta domare i slutspel samt cupklasser.
Spelform
Samtliga klasser spelas i bäst av fem set till 11.
Startbegränsningar
Lördag: 3 singelklasser varav max 2 pojk/flickklasser samt Herrdubbel
Söndag: 3 singelklasser varav max 2 pojkklasser.
Anmälningsavgifter
Ungdomsklasser. (pool) 90 kr
Juniorklasser (cup) 50 kr
Seniorklasser ( pool ) 115 kr
Seniorklasser ( Cup ) 95 kr
Herrar & Damer Öppen 140 kr
Herrdubbel 140 kr
Priser
Prispengar i Herrar & Damer Öppen.
Vid färre starter än 16 starter reduceras prispengarna.
1:a 1.000:2:a 700:3-4:a 300:Pokaler i ungdom och juniorklasserna samt nyttopriser i övriga klasser.
Yasaka Super Tour 2012-2013
Skärgårdsträffen är den sista deltävlingen i Yasaka Super Tour. Se mer i bifogad information.
Bollar
Stiga xxx vit.
Anmälan
Skall vara Valdemarsviks IF inkommen senas den 1/3.
När maxantal starter uppnåtts returneras ev. överanmälningar omgående.
Anmälan sker till:
Post
Mail
Valdemarsviks IF
husbutiken@live.se
Håkan Larsson
Gamla Rådstugugatan 12
602 24 Norrköping

Övriga upplysningar
Lämnas av Håkan Larsson 0730- 850 500.
Hemsidan
www.valdemarsvikif.se/bordtennis
Här kan ni även se inbjudan samt läsa om nyheter och händelser i vår klubb.

Klasser
Lördagen 23/3
Herrdubbel
Pojkar 15
Herrjuniorer 17
Herrar öppen
Herrar klass 3
Herrar klass 2
Herrar klass 4

cup
pool
Cup
pool
pool
cup
pool

Flickor 12
Flickor 15
Damer Öppen
Damjunior 17
Flickor 10
Flickor 14
Damer klass 3

pool
pool
pool
Cup
pool
pool
pool

Var med och testa en ny servrutin i Herrdubbel! Igen!!!
( Detta testades i Skärgårdsträffen 2012 med enbart positiva reaktioner. Vi provar igen)
Vid varje servegame skall andraserven servas från vänster bordshalva diagonalt till
motståndarens vänstra bordshalva. Efter ex. 10-10 återgår det till det vanliga, att varje serve
servas från höger bordshalva diagonalt till motståndarens högra bordshalva.
Detta försök har föreslagits av Thomas Stenberg och har sanktionerats av Svenska
Bordtennisförbundet för Skärgårdsträffen.
”- I alla andra racketsporter spelas dubbeln på detta sätt av rättviseskäl. Det kanske borde vara
så inom pingisen också” säger Thomas Stenberg. Mångårig spelare, tränare och ledare inom såväl
klubbverksamhet, distriktsförbund och riksförbund. Nu spelande tränare i Valdemarsviks IF.

Söndagen 24/3
Pojkar 10
Pojkar 14
Herrar klass 6
Pojkar 12
Herrar klass 4
Herrar klass 5

pool
pool
Cup
pool
cup
pool

Servering
Finns i hallen, med varm mat, korv, smörgåsar, läsk, kaffe och godis mm.
Logiförslag
Hotell Viken 0123-120 60, info@hotellviken.se, www.hotellviken.se
Bed & Breakfast 0123-124 26
Enklare övernattning för sällskap över 8 personer kontakta:
Lina Engstrand
0706-278697
E-Mail: lina.engstrand@fejarna.se

Varm mat kommer att serveras i hallen både lördag och söndag!
Kyckling med ris alt. pasta med köttfärssås inkl.dryck endast 60 :-

Stanna gärna i skärgårdsnära Valdemarsvik över natten!
Här finns flera olika restauranger och alternativa övernattningar.

VÄLKOMNA TILL VALDEMARSVIK

