
 

Gefle Pingis inbjuder till Höstpoolen den 16-17 november 2019 

Tävlingen är sanktionerad av SBTF och arrangeras som C-tävling.  

Tävlingen spelas i Arena Träffen, Porfyrvägen 15, i stadsdelen Sätra i norra Gävle. 
 

Tävlingen spelas i 3 pass per på lördagen och 2 pass på söndagen. Se nedan för klasser och tider. 

Lördag  16 nov   Söndag 17 nov 

Förmiddag start kl 9.00  Förmiddag start kl 9.00  
Ranking dubbel klass*   Ranking singel klass** 

Pojkar 9 & Flickor 9 

Eftermiddag start ca kl 11.30  Eftermiddag start ca kl 13.30 

Herrar Elit & Damer Elit   Ranking singel klass**   

Pojkar 15 & Flickor 15 

Pojkar 11 & Flickor 11 

Herrar klass 3 

Herrar klass 5 

    

Kväll start ca kl 15.30 

Pojkar 13 & Flickor 13 

Herrjuniorer 17 

Herrar klass 2  

Herrar klass 6  

Startbegränsningar 
1 klass per pass.   
 
Tävlingsform 
Samtliga klasser spelas första omgången som 4-pooler så långt det är möjligt. De två bästa i varje pool 
går vidare till slutspelet som genomförs i cupform. Samtliga matcher spelas i bäst av fem set till 11. 
 
* Klassindelningen i dubbeln kommer att göras av tävlingsledningen utifrån dubbelparets 
gemensamma rankingpoäng, detta efter SBTF:s datarankingsystem. Top 8 efter ranking blir klass 1, 
därefter nästa 8 dubbelpar blir klass 2 etc. Det är således tillåtet att anmäla pojkar/herrar och 
flickor/damer i samma dubbelpar samt även anmäla sig utan dubbelpartner. 
 

** Klassindelningen i singel klassen kommer att skapas efter rankingpoäng, detta efter SBTF:s 
datarankingsystem. Top 16 hamnar i klass 1 sen därefter nästa 16 på ranking i klass 2 etc. Ingen 
skillnad på pojkar/herrar och flickor/damer, alla spelar i samma klass.  



 
 
 
Anmälan 
Anmälan mailas senast 3 november 2019 till info@geflepingis.se   
Anmäl samtliga spelare med personnummer och klasser. 
 
Anmälningsavgifter 
Ungdomsklasser 9-15 år SEK 125:- 
Elitklasser  SEK 250:- 
Övriga klasser  SEK 150:- 
Dubbelklass  SEK 250:-/par 
Tillkommer administrationsavgift på SEK 50:- per förening. 
 
Priser 
Pokaler i ungdomsklasserna, penningpriser i Elitklasserna, nyttopriser i övriga klasser. 
 
Coachning och Time-out 
Är tillåtet. 
 
Tävlingsmaterial 
Bord Joola Olympic, Nittaku Premium 40+ plastboll.       
 
Domare 
I poolspelet hjälps spelarna åt att döma medan vi har fasta domare i slutspelet. I klasserna 11 år och 
yngre har vi fasta domare även i poolspelet. 
 
Lottning och seedning 
Samtliga klasser lottas och seedas på resp. tävlingsdag med hjälp av TT Coordinator.  
Notera att 11-årsklasserna och yngre inte kommer att seedas. 
Program skickas per e-mail till anmälda föreningar samt läggs ut på vår hemsida tillsammans med 
deltagarlistor för resp.klass. 
 
Resultat 
Kommer att redovisas på Gefle Pingis hemsida, http://www.geflepingis.se 
 
Servering 
Cafeteria finns på övervåningen med lättare maträtter.  
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Boende 
Scandic CH i Gävle erbjuder Er bra priser:  

• Enkelrum 960 kr  

• Dubbelrum 1060 kr 

• Trippelrum 1269 kr 

• 4 bäddsrum 1460 kr 
Rummen kan bokas direkt med hotellet på ch@scandichotels.com och uppge Gefle Pingis. 
Alternativt ring på telefon 026-495 84 10. 
 
Upplysningar 
Lämnas av Mathias Gustafson på telefon 073-940 12 36 alt. info@geflepingis.se   
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