
 

 

 

Tullinge TP Bordtennisklubb 
 

Inbjuder till 

 

 
 

i samarbete med 

 

 

19-20 oktober 2019 

i 

Storvretens Sporthall, Tumba 
  



 

INBJUDAN  Tullinge TP BTK inbjuder härmed till Botkyrka Open den 19-20 oktober 

2019 i Storvretens Sporthall, Tumba (Odlingsvägen 36, 147 50 Tumba).  

SANKTION  Tävlingen är sanktionerad av SBTF som C-tävling. När sanktionerat antal 

starter uppnåtts returneras senast inkomna anmälningar 

AMBITION Vi har som ambition att deltagande spelare ska få spela så mycket som 

möjligt mot så jämbördigt motstånd som möjligt för sin tävlingsavgift.  

 

ANMÄLNINGSAVGIFTER  Öppen Dubbel : 200 kr/par 

Öppen Singel : 200 kr/spelare 

Storpool : 170 kr/spelare 

Singel (pool+slutspel) : 150 kr/spelare 

Nybörjartävling: 100 kr/spelare 

Expeditionsavgift 50 kr tillkommer varje förening 

STARTBEGRÄNSNING Max en klass per pass 

SPELFORM  Samtliga klasser delas in i rankingordning för jämnare matcher och varje 

match spelas i bäst av 5 set. I Dubbel, Singel och nybörjarklass delas 

spelare in i max fyra pooler/klass. I Storpooler spelas en pool/klass. 

I nybörjarklassen kommer det att spelas både A- och B-slutspel  

PRISER  Medaljer i nybörjarklassen  

Nyttosaker och presentkort i övriga klasser 

RESULTAT Kommer att presenteras på vår hemsida www.ttpbtk.se 

ANMÄLAN  Skriftlig anmälan skall vara oss tillhanda senast söndag 6 oktober 2019 till 

e-mail: ttpbtk@gmail.com  

Ange namn, födelsedata, förening samt pass och klass. 

Vid efteranmälan (i mån av plats) debiteras 40 kr extra per klass 

SERVERING Cafeteria finns i hallen med kaffe, fikabröd, korv, toast, frukt, dricka,  

pastasallad m.m. 

LOTTNING  Lottning sker i hallen i anslutning till att respektive klass startar med hjälp 

av TT Coordinator. 

UPPLYSNINGAR Lämnas av tävlingsledaren Christer Borg på tele 070-081 00 72 eller mail 

ttpbtk@gmail.com 

Lördag 19 oktober 

Pass 1 

Öppen Dubbel (pool + slutspel) 

Nybörjartävling (pool + A/B-slutspel) 

Pass 2 

Singel 300 – 1749 p (16 spelare/klass , pool + slutspel) 

Öppen Singel 1750 –  (pool + slutspel) 

Pass 3 

Storpooler 300 – 2249 p (6-7 spelare/pool/klass) 

 

Söndag 20 oktober 

Pass 1 

Singel 300 – 2249 p (16 spelare/klass , pool + slutspel) 

 

Pass 2 

Storpooler 300 – 2249 p (6-7 spelare/pool/klass) 
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