NORRLANDSMÄSTERSKAPEN 2020
5-6 DECEMBER 2020
SUNDSVALLS SPORTHALL
UNIVERSITETSALLÉN 11

KLASSER & TIDER

TÄVLINGSINFORMATION

Lördag fm, 09:00
Pingisiaden F12/P12
DS/HS

200kr
200kr

Lördag em, ca 13:00
DJ17/HJ17
DS50/HS50
P10/F10

C-tävling
Tävlingsboll: Nittaku 40+
Tävlingsledare: Peter Hyllman
Överdomare: Ingela Lundbäck

160kr
160kr
160kr

Lördag kväll, ca 17:00
DJ20/HJ20
F14/P14
DD/HD
DD50/HD50

Tävlingsformer:
Poolspel i ordinarie singelklasser, dock
cupspel i H1-7. Cupspel i dubbelklasser.
Trepooler i lagklasser. Se nästa sida!

160kr
160kr
200kr
200kr

Priser:
Mästerskapsmedaljer och pokaler.

Söndag fm, 09:00
F11/P11 Lag
F13/P13 Lag
F16/P16 Lag
DJ18/HJ18 Lag
Damer/Herrar Lag
D50/H50 Lag

300kr
300kr
300kr
300kr
300kr
300kr

Begränsningar:
Max en klass per pass. Klasser kan
strykas eller slås samman vid för få antal
anmälda deltagare.
Anmälan:
Skickas klubbvis senast den 21 nov till
tavling@nbtf.se. Anmälan ska innehålla
spelare, klasser samt tydligt angivet vem
som spelar med vem i dubbel och lag.

*) Info om lagklasser, se följande sida!
Söndag em, ca 14:00
Herrar 7
Herrar 5
Herrar 3
Herrar 1

120kr
120kr
120kr
120kr

Information:
Program, resultat etc presenteras
löpande på NBTF:s hemsida samt på
resultat.ondata.se
Tävlingen följer SBTF:s dokument PM
för Regionmästerskap. Tävlingen iakttar
även SBTF:s Coronaprotokoll.

VÄLKOMNA!

SPELFORMER ETC
Singel & Dubbel
Alla matcher i singel och dubbel spelas i bäst av fem set. Singelklasser med poolspel
spelas med fyrpooler.
Pingisiaden
Kommer spelas i någon form av storpoolsformat baserat på antalet anmälda deltagare,
där även slutspelet spelas i form av poolspel beroende på hur man placerade sig i det
första poolspelet. Syftet är att alla spelare ska spela så många matcher som möjligt, och
alla spelare spela ungefär lika många matcher.
Lagklasser
Alla matcher i lagklasser spelas i bäst av tre set.
Lagklasser spelas med tvåmannalag, i Davis Cup-format. Ett lag får innehålla tre spelare
där den tredje spelaren får spela dubbel, men inom en och samma lagmatch får endast
två spelare användas i singlarna.
Lagklasserna spelas i poolspel, med trepooler som utgångspunkt, där poolettan går
vidare till slutspel.
Spelare i samma lag måste vara licensierad för samma klubb. En klubb kan anmäla flera
lag till samma klass.
Åldersindelningar:
F10/P10: (f. -10 eller senare)
F11/P11: (f. -09 eller senare)
F12/P12: (f. -08 eller senare)
F13/P13: (f. -07 eller senare)
F14/P14: (f. -06 eller senare)
F15/P15: (f. -05 eller senare)

F16/P16: (f. -04 eller senare)
DJ17/HJ17: (f. -03 eller senare)
DJ18/HJ18: (f. -02 eller senare)
DJ20/HJ20: (f. -00 eller senare)
D50/H50: (f. -70 eller tidigare)

Klassindelningar:
Herrar 7: < 750p (även öppen för spelare f. -08 eller senare)
Herrar 5: < 1,250p
Herrar 3: < 1,750p
Herrar 1: < 2,250p
För frågor och funderingar:
Peter Hyllman – peter.hyllman@hotmail.com eller 072-215 87 12

VÄLKOMNA!

