Inbjudan till Riks Top 12
i Kumlahallen, Kumla
1-2 december 2012
Vi hälsar samtliga välkomna till Riks Top 12 i Kumla
Arrangör

AGA BTK, Villagatan 38, 692 35 Kumla.
Tillsammans med Svenska Bordtennis Förbundet

Tävlingslokal Kumlahallen, Villagatan 38, 692 35 Kumla.

Sanktioner

Tävlingen är sanktionerad av SBTF som AKE tävling.

Regler

Tävlingsregler bifogas

Tider

Se bifogat spelschema.

Kvalificering Bifogar lista på spelare med reserver
De fyra första enligt dataranking 3/9 2012 är direktkvalificerade till finalen.
1: an och 2: an i varje klass i regionsfinalerna är också direktkvalificerade
till finalen med 3:an som reserv.

Reserver

Anmälda reserver skall ange telefonnummer på anmälan. Vid återbud kallar
arrangören in reserver i turordning. Lämnat återbud kan inte återtas om
reserv hunnit kallas. Vi garanterar inte att reserver som inte meddelat
telefonnummer kallas till spel.

Ranking

Spelarna rangordnas enligt gällande riksranking efter avslutad regionsfinal.

Domare

Överdomare är Kent Karlsson.

Coaching

Coaching och Time-out är tillåtet.

Bord / Boll

Stiga bord med blå yta och vita bollar.

Systemstöd

Tävlingen genomförs med stöd av TT-coordinator.

Anmälning

Anmälan (även reserver) eller återbud skall vara oss tillhanda senast 16/11
via e-post: info@agabtk.se
Anmälningsavgiften är 300 kr/spelare samt en administrationsavgift på
50 kr/förening. Faktura på avgifterna skickas tillsammans med deltagarlista
till deltagande föreningar via e-post.
Anmäld spelare som lämnar återbud efter sista anmälningsdag debiteras full
avgift. Betalas mot faktura.

Återbud

Anmäl återbud snarast så underlättar det anskaffning av reserver

Startlista

Anmälda spelare och lämnade återbud redovisas löpande på www.agabtk.se

Lottning

Lottning av klasser sker fredag 30/11 och redovisas på www.agabtk.se

Priser

Medaljer delas ut till de tre främsta i samtliga klasser.

Resultat

Redovisas löpande under tävlingen, även på http://resultat.ondata.se

Boende

Förslagen på logierna bokas direkt till respektive hotell, uppge ”Aga pingis”
Kumla hotell 019-57 90 20, avstånd till spelhallen är 1 km.
Hotell Stinsen i Hallsberg, avstånd till spelhallen är 10 km.

Lunch

Lunch á 75 kr beställs på anmälningslistan och serveras i cafeteria som finns
i anslutning till sporthallen.
Enklare servering med varmkorv, kaffe, hembakat, smörgås, läsk och godis
kommer att finnas i sporthallen.

Meny

Lördag: Pasta med köttfärssås, sallad, bröd, dryck
Söndag: Pannbiff med potatismos, gräddsås, lingon, sallad, bröd, dryck

Organisation Organisationsansvarig
Tävlingsledare
Boendeansvarig
Lunchansvarig
Transportansvarig
SBTF´s representant

Övrigt

Pekka Kaukonen
Göran Eriksson
Annelie Kempi
Annelie Kempi
Pekka Kaukonen
Vidar Swenson

070-947 68 23
070-355 02 79
019-611 75 50
019-611 75 50
070-947 68 23
070-777 51 14

Under tävlingshelgen kommer PP Pingis att finnas på plats för försäljning av
bordtennis produkter.
Bifogade dokument, Anmälningslista, kvalificeringslista, spelschema.
Kvalificerade spelare presenteras
2012-11-04
Anmälning av spelare senast
2012-11-16
Deltagarförteckning presenteras
2012-11-19
Lottning presenteras
2012-11-30
Samtliga presentationer och information om tävlingen kommer att finnas på
hemsidan www.agabtk.se

