inbjuder till 64:e upplagan av

UMEÅ Nationella
9-10 februari 2019 i
Umeå Energi Arena - Vatten
LÖRDAG 9/2

Poolspel i samtliga klasser utom HD

PASS 1 (ca 09:00)

H50, H2, HJ17, DJ17, P12, F12, P/F9

PASS 2 (ca 12:30)

Herrar Elit, Damer Elit, H4, P15, F15, P/F11

PASS 3 (ca 16:00)

H35, HJ20, DJ20, P13, F13, P/F10,
HD(ca17:30)

SÖNDAG 10/2
PASS 1 (ca 09:00)

Divisionsklass* - Storpool

PASS 2 (ca 12:30)

Divisionsklass* - Pool + slutspel

*Divisionsklasser söndag: Under söndagen kommer det att spelas två divisionsklasser. Dessa
klasser kan spelas av samtliga spelare, oavsett ålder eller spelstyrka. Deltagarna kommer att
delas in i jämna divisioner efter rankingpoäng så att spelarna får så jämna matcher som möjligt.
På förmiddagen spelas storpool där spelarna delas in 6-7(**) spelare per division och där sedan
alla möter alla. På eftermiddagen delas spelarna in 16(**) per division som sedan spelar
poolspel + slutspel som i en vanlig klass.
**Antal spelare per division kan ändras beroende på antalet deltagare.

Möjlighet till billigt boende på hårt underlag i vår träningslokal finns. För mer information
kontakta umeabtk@gmail.com.
Program, resultat och annan information kommer att läggas upp på http://www.umeabtk.se
VID FRÅGOR KONTAKTA EMMA JOHANSSON
emma.johansson.umea@telia.com eller 076-8080378
SANKTION
B/C-tävling
TÄVLINGSBOLL
Donic P40+
TÄVLINGSFORM
Alla matcher spelas i bäst av 5 set till 11. Vid poolspel går de två främsta i varje pool vidare till
slutspel i cupform. B-slutspel i P/F9, P/F10 och P/F11.
LOTTNING OCH SEEDNING
Lottning sker ca 15 minuter innan respektive klass startar. I samband med detta fastställs
seedning enligt senast utkomna dataranking.
STARTBEGRÄNSNINGAR
Max en klass per pass
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Elitklasser 200 kr
Pojk- och flickklasser 120 kr
Övriga poolklasser 140 kr
Dubbel 75kr / spelare

ANMÄLAN
Anmälan görs på http://anmalan.umeabtk.se senast den 1:a Februari.
SERVERING
Fikaförsäljning finns i hallen under tävlingen.

KLASSINDELNINGAR
Herrar 35 födda 1984 eller äldre
Herrar 50 födda 1969 eller äldre
P/F 10 födda 2008 eller yngre
P/F 11 födda 2007 eller yngre
P/F 12 födda 2006 eller yngre
P/F 13 födda 2005 eller yngre
P/F 14 födda 2004 eller yngre
P/F 15 födda 2003 eller yngre
HJ/DJ 17 födda 2001 eller yngre
HJ/DJ 20 födda 1998 eller yngre
Poängklasser
Klass 1 - max 2249 poäng
Klass 2 - max 1999 poäng
Klass 3 - max 1749 poäng
Klass 4 - max 1499 poäng
Klass 5 - max 1249 poäng
Klass 6 - max 999 poäng
Klass 7 - max 749 poäng

Rekommenderat boende är:

Idrottspriser

Det som våra gäster uppskattar mest med Uman och som gjort oss till Umeås populäraste
hotell, fått Certificate of Excellence på TripAdvisor
3 år i rad vunnit Business Travel Award tre år i rad, är hemkänslan samt alla
omtänksamheter som vi erbjuder. När ni bor hos oss bjuder vi alltid på:
1.
2.
3.
4.

Eftermiddagskaffe – med hembakat eller våfflor
Vår bastu & relaxavdelning.
Kvällsbuffe´- som en hel middag
Vår stora frukostbuffe´- missa inte våra supergoda våfflor

Helg fredag-lördag
Enkelrum

775:- inkl. moms

Dubbelrum

980:- inkl.moms

Extrabädd

300:- inkl.moms
Vardagar

15% rabatt på aktuellt dagspris vardagar
Boka på mail cc.uman@choice.se eller telefon 090-70 11 11
Clarion Collection Uman, Gunnar Bäckström VD

