
Inbjudan ICA Kvantum Cup 2017 
 

16-17/12  
 

                                    
 

Sollefteå BTK inbjuder i samarbete med ICA Kvantum Sollefteå och 
Skellefteå AIK BTF härmed till tredje upplagan av ICA Kvantum Cup. I år 
kommer vi ta hjälp av Skellefteå vad gäller sekretariat och tidssättning. 

 
Tävlingslokal: Vallaskolan, Kyrkvägen 7, Sollefteå. Lokalen ligger alldeles bredvid 
Vallaskolan, nära Sollefteå kyrka. Smidigaste vägen till lokalen är att färdas längs riksväg 
90, vik av vid ICA Kvantum och ta sedan vänster. 
 
Förslag på logi:  
 

● Hallstaberget Hallsta 881 35 Sollefteå – 0620/12320 Enkelrum 1195 kr/natt 
Dubbelrum 1495 kr/natt  

 
● Nipanhotellet Överste Hallströms väg 24, 881 52 Sollefteå – 0702119133 Enkelrum 

700 kr/natt Dubbelrum 900 kr/natt Familjerum 3-4 pers 1200 kr/natt  
 

● Hotell Björklunden Övergård 207 881 93 Sollefteå – 0620/15817 Vuxen enkelrum 
från 320 kr/natt Vuxen flerbäddsrum från 260 kr/natt Barn 5-15 år 180 kr/natt  

 
● Cityhotell Storgatan 49, 881 30 Sollefteå – 0620/16700 Enkelrum 600 kr/natt 

Kombirum 700 kr/natt Dubbelrum 850 kr/natt Finns även självhushåll för upp till 9 
gäster för 600 kr/natt  

 
Anmälan: Anmälan ska göras i rangordning. Licens-/person nummer ska anges. Skall 
vara tillhanda senast fredagen 8/12 till adammagnusson@live.se.  
 
Sanktion: Rankinggrundande C-tävling.  
 



Spelform: Klasser med poolspel spelas med ca 3-4 spelare/pool, därefter slutspel i 
cupform. Spelare 1 och 2 i poolspelet går till slutspel. Alla matcher spelas i bäst av 5 set till 
11. Coachning och timeout är tillåten. Beroende på deltagarantalet kan eventuella vissa 
klasser komma att genomföras med poolspel istället för cupspel. Detta meddelas i 
programmet. 
 
Lottning/PM: Lottning sker med TT Coordinator ca 15 minuter innan varje klass startar. 
Deltagarlista samt PM kommer att skickas till deltagande klubbar ca en vecka innan 
tävlingen. Deltagare skall anmäla sig i sekretariatet senast 30 minuter innan spelstart, 
annars riskerar man att strykas ur tävlingen. 
 
Tävlingsboll: Stiga Perform *** plastboll.  
 
Startbegränsningar: Max 1 poolklass per pass. De öppna klasserna ICA Öppen och 
Kvantum öppen är endast öppna för de spelare som inte spelar pool på samma pass. Max 3 
klasser per tävlingsdag. Vi begränsar antalet deltagare i respektive klass vid behov. Vid för 
få deltagare kan klasser strykas. 
 
Domare: Spelarna dömer själva i poolspelet i samtliga klasser. I slutspelet dömer spelare 
som åkte ut poolen en slutspelsmatch var. Om man åker ut i slutspelet så måste man döma 
en match. I Herrar elit slutspelet står Sollefteå BTK för domare.  
 
Serveringsmöjligheter: En kiosk kommer finnas på plats där det serveras lunch 
(korv/köttbullar och mos). Även godis, snacks och diverse förtäring kommer att säljas.  
 
Anmälningsavgifter:  
 
Poolklasser: 140 kr, HE (250 kr). 
 
Cupklasser: 120 kr, H1 (140 kr)  
 
Upplysningar: 
 
Leif Cruuka (Sekretariat) 070-619 62 25 
Adam Magnusson (Sekretariat) 070-395 51 21 
Henrik Allström (Tävlingsledare), 072 72 42 888  

 
 
 
 
 



Prisbord: OBS prisbordet är preliminärt och kan komma att ändras. Ett uppdaterat 
prisbord kommer att skickas ut i samband med deltagarlistor ca en vecka innan tävlingen, då 
vi vet hur många deltagare som kommer vara med. Vinsten skickas till klubbens konto. Detta 
prisbord gäller vid minst 16 anmälda deltagare. 
 

● Herrar/Damer elit - 1a pris 2000 kr, 2a pris 1000 kr 
● Herrar 1/Damer 1 - 1a pris 900 kr, 2a pris 500 kr 
● Herrar juniorer 20/Damer juniorer 20 - 1a pris 700 kr, 2a pris 350 kr 
● Herrar juniorer 17/Damer juniorer 17 - 1a pris 500, 2a pris 250 kr 

 
Klasser:  
 
Lördag 16/12 FM            Lördag 16/12 EM    Söndag 17/12 FM    Söndag 17/12 EM 
 
F12    Pool                         H3    Cup                  H1     Cup                P14    Pool 
P12    Pool                         D3    Cup                  D1     Cup                F14    Pool 
HJ17  Pool                         P15  Pool                 P13    Pool               H5       Cup  
DJ17  Pool                         F15   Pool                 F13    Pool                D5      Cup 
HE     Pool                          P11  Pool                 HJ20  Pool               ICA Öppen  Cup 
DE     Pool                          F11  Pool                 DJ20  Pool               (1300+ poäng) 
Kvantum Öppen Cup 
(Max 1299 poäng)   


