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INBJUDAN 
Tullinge TP BTK inbjuder härmed till Botkyrka Open den 24-25 oktober 2020 i Storvretens 
Sporthall, Tumba (Odlingsvägen 36, 147 50 Tumba). 
 
SANKTION 
Tävlingen är sanktionerad av SBTF som C-tävling. När maxantal 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. 
 
SBTF:s CORONAPROTOKOLL 
Tävlingen har restriktioner enl. SBTF:s Coronaprotokoll. Dessa restriktioner gäller:  Är du sjuk eller 
har varit sjuk de senast 2 dagarna ska du stanna hemma.  I möjligaste mån ska man byta om och 
duscha hemma.  Använd utplacerad handsprit.  Inga åskådare är tillåtna i spelhallen.  Vi kommer 
ha tydliga avgränsningar runt hallen under hela helgen där endast sanktionerade deltagare kommer 
att få beträda.  Varje klubb får ackreditera ett begränsat antal på förhand namngivna ledare.  
Ackreditering ska ske i samband med anmälan av klubbens spelare.  Trängsel ska undvikas. Vid 
registrering ska avstånd på 1,5 meter hållas i kön. Kom i god tid för att undvika köer. Vid ändringar 
i Coronaprotokollet kommer förutsättningarna följa efter.  Vi kommer att spela på 12 bord i A-hallen 
och 3 bord i B-hallen. Vi kommer under inga omständigheter att ta emot efteranmälningar på plats. 
 

EN TÄVLING LÅNGT IFRÅN LAGOM 



 
 

 

KLASSER 
 

Pass Klasser Starttid Max Kostnad Spelform 
Lördag 24 oktober 
Pass 1 Öppen Dubbel  09:00 16 par 200:- pool+slutspel 
Pass 1 Nybörjartävling 09:00 44 100:- max 749p; pool + A- och B-slutspel 
Pass 2 Rankingpooler 12:30 prel. 44 160:- Max 1749p. 12-16 spel/klass, pool+slutspel 
Pass 2 Öppen Singel 12:30 prel. 16 200:- Öppen Singel - 1750p eller mer 
Pass 3 Storpooler 15:30 prel. 60 200:- 6-7 spelare i varje pool. 
      
Söndag 25 oktober 
Pass 1 U9 09:00 12 140:- födda 2011 eller senare; pool+slutspel 
Pass 1 U13 09:00 16 140:- födda 2007 eller senare; pool+slutspel 
Pass 1 H7 09:00 16 160:- max 749p; pool+slutspel 
Pass 1 H3 09:00 16 160:- max 1749p; pool+slutspel 
Pass 2 U11 12:30 prel. 12 140:- födda 2009 eller senare; pool+slutspel 
Pass 2 U15 12:30 prel. 16 140:- födda 2005 eller senare; pool+slutspel 
Pass 2 H5 12:30 prel. 16 160:- max 1249p; pool+slutspel 
Pass 2 H1 12:30 prel. 16 160:- max 2249p; pool+slutspel 

 
AVGIFTER 
Se tabellen ovanför.  Expeditionsavgift 50 kr tillkommer varje förening. 
 
STARTBEGRÄNSNING 
Max en klass per pass. 
 
DOMARE 
I poolspelet dömer spelare själva.  I slutspelen så dömer förlorande spelare nästa match. 
 
SPELFORM 
Samtliga klasser delas in i rankingordning för jämnare matcher och varje match spelas i bäst av 5 
set. I dubbel, öppen 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.  På söndag 
spelas ungdomsklasser och herrklasser med pool och slutspel. 
 
PRISER 
Pokalpriser for ungdomsklasser.  Medaljer i nybörjarklassen.  Nyttosaker, pengapriser eller 
presentkort i övriga klasser. 
 
RESULTAT 
Kommer att presenteras på vår hemsida www.ttpbtk.se  
 
ANMÄLAN 
Skriftlig anmälan ska vara oss tillhanda senast söndag 11 oktober 2020 till e-mail: 
Botkyrka.Open@gmail.com.  Ange namn, födelsedatum, förening samt pass och klass(er).  Vi tar 
inte emot efteranmälan.  Observera att det är varje förening som anmäler sina spelare och INTE 
spelare eller föräldrar var för sig. 
 
SERVERING 
Cafeteria finns i hallen och kommer bli corona-anpassade.  Serveras med kaffe, fikabröd, korv, 
toast, frukt, dricka, 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 maila 
Botkyrka.Open@gmail.com 
 
Vid eventuella ändringar i Coronaprotokollet kommer tävlingen att anpassas efter de nya 
förutsättningarna. 


