INBJUDAN TILL SPÅRVÄGEN TOP 16 22-23 AUGUSTI 2009.
BRÄNNKYRKAHALLEN, HÄGERSTEN

OBS! RANKING 1 TÄVLING.
TÄVLINGENS UPPLÄGG
Varje klass innehåller 16 spelare (Två 8-pooler där 1:an – 4:an går till A-slutspel medan
5:an – 8:an går till B-slutspel). Slutspelen spelas i cupform där man spelar om alla
placeringar. Det blir tre slutspelsmatcher / spelare. Alla slutspelsmatcher spelas i bäst av
sju set.
De 12 spelare med högst rankingpoäng i respektive klass (Ranking 1 09-10/slutranking
08-09 med åldersuppdatering) som anmäler sig får starta i tävlingen. Fyra platser i varje
klass är vikta för utländska spelare. Skulle inte utländska spelare fylla denna kvot
kompletteras med Svenska spelare i rankingordning. Max en klass/deltagare.
KLASSER
Herrjuniorer (-92 el. sen), Pojkacadett (-95 el. sen), Pojkminicadett (-97 el. sen)
Damjuniorer (-92 el. sen), Flickcadett (-95 el. sen), Flickminicadett (-97 el. sen)
ANMÄLNINGSAVGIFTER
360:- i samtliga klasser.
PRISER
Pokaler till de tre främsta i varje klass. 1000:- till segrarna.
LOGI
Scandic Hotell Kungenskurva
Hotell Attaché (gångavstånd)
Uppge Spårvägen Bordtennis.

tel: 08-51734600
tel: 08-181185

LUNCH
Serveras i SL-hallen. Lunch kan ni beställa på anmälningsblanketten. Pris 70:-.
Lördag: Korv Stroganoff och ris.
Söndag: Spagetti och köttfärssås.
Till varje måltid ingår smör, bröd och sallad samt måltidsdricka.
ANMÄLAN
Vi önskar att ni i första hand anmäler er via e-mail till info@sparvagenbtk.se .Anmäler ni er
via mail så lägger vi snabbast upp er anmälan på vår hemsida där ni kan se vilka som
anmält sig till tävlingen och får då där igenom också snabbt veta vilka som har kommit
med. Anmäl med namn, födelsenummer och klubb samt adress dit program och faktura
skall skickas.
Det går även bra att anmäla sig via brev till nedanstående adress, men då tar det längre
tid innan ni registreras på vår hemsida.
Till Spårvägen BTK, Innebandycenter, Tellusborgsvägen 22, 126 33 Hägersten.

OBS! Anmälan senast 30 juni 2009.
UPPLYSNINGAR:
Spårvägen BTK, Anders Svensson tel. 08-199297, mobil 0708-633451

