Ulricehamns IF bjuder in till

Bogeslaget 2020
i Ulricehamns Sim-och Sporthall, Tre Rosors väg 2A
Lördagen den 17 oktober
Sanktionerad som C-tävling av SBTF
Spelform:
I stället för åldersklasser och flick/pojkklasser, spelas tävlingen i klasser baserade på
rankingpoäng. Flickor och pojkar spelar tillsammans. Det är de poäng som spelarna har
den 7/9-20 som gäller.
Poolspel i alla klasser som sedan följs av slutspel i cup-form. Ej B-slutspel.
Spelarna dömer själva i både poolspelet och slutspelet. Detta för att minimera antalet
människor i spelhallen p.g.a. corona. När man har förlorat i slutspelet, får man stanna och
döma en match. Alla matcher spelas i bäst av 5 set.
Antal bord:12
Timeout: Tillåten
Startbegränsning: Max en klass per pass
Tävlingsprogram: TTCoordinator
Tävlingsklasser:
Pass1:
Max 400 poäng
(Förmiddag) Max 800 poäng
Max 1250 poäng

Pass 2:
Max 600 poäng
(Eftermiddag ) Max 1000 poäng
Öppen klass

Anmälningsavgift: 150 kr per klass
Anmälan: Senast torsdagen den 1 oktober på mejl: pingis@uif.se
eller Arne Larsson Lövängsv.5 523 45 Ulricehamn
”Först till kvarn” gäller. Max 48 spelare/pass.
Alla anmälningar bekräftas.
Matchbollar: Stiga *** Plastic
Priser: Pokaler och nyttopriser
Överdomare: Jenny Sund Ulricehamn
Lottning/seedning: Alla klasser lottas på tävlingsdagen. Program med tider, deltagarlistor
och seedning kommer vecka 41.
Servering: Cafeterian är tyvärr stängd för renovering, så ta med egen mat.
Upplysningar: Arne Larsson tel. 0708-818227

För att kunna genomföra tävlingen måste vi följa SBTF:s coronaprotokoll.

Coronarestriktioner gällande Bogeslaget





Spel på max 12 bord, innebär max 48 spelare/pass
Ingen publik är tillåten, enbart ett begränsat antal ledare som namnges vid anmälan. Hur många som
tillåts framgår av nedanstående tabell.
Vi har stora läktarutrymmen, sprid ut er!
Vid närvaroanmälan och prisutdelning, tänk på att hålla avstånd.









Ta personligt ansvar
Håll avstånd och undvik beröring med varandra
Håll dej hemma om du känner dej sjuk, med symtom som snuva, hosta, halsont eller feber
Tvätta händerna ofta. Handfat finns i omklädningsrum och toaletter, handsprit finns i hallen.
Om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket
Tacka ej i hand efter matcher
Byt helst om hemma

Antal spelare från föreningen
1
2-5
6-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34

Antal ledare från föreningen
1
2
3
4
5
6
7
8

Hoppas ni har överseende med alla regler, men vi är alla rädda om varandra.
(Vissa förändringar kan komma beroende på coronaläget).

När max antal anmälningar inkommit, måste vi tyvärr returnera de sist inkomna.

Varmt välkomna till en trevlig pingisdag i Ulricehamn!

