RUDALENS IF INBJUDER TILL RUDALENS NYÅRSTROFÈ
6-7 JANUARI I DUNROSSHALLEN PÅ KVIBERG
Pass 1:
F 10 **
P 10 **
500 *
800 *
HS 6
HS 3

Lördag 180106:
Pass 2:
F 12
P 12
400 *
700 *
HS 2
HS 5

Pass 3:
F 14
P 14
600 *
900 *
HS 4

Söndag 180107:
Pass 1:
Pass 2:
Lagspel
450 *
350 *
650 *
550 *
850 *
750 *
HS 5
HS 3

Sanktion:
Tävlingen är sanktionerad som A (lagtävlingen)/B-tävling (övriga klasser) av SBTF vars
tävlingsbestämmelser gäller.
Spelform - singel:
Samtliga klasser spelas i poolform. I poängklasserna (*) är det A- och B-slutspel, i ungdomsklasserna
F10 och P10 (**) får alla spela 4-6 matcher oavsett resultat.
Spelform – lag:
Lagtävlingen spelas i tvåmannalag. Varje match består av två singlar och en dubbel. Är matchen
avgjord efter singlarna utgår dubbeln. Lagen delas in i grupper om 6 lag (baserat på aktuell
dataranking – december månad) för att få så jämna matcher som möjligt.
Spellokal:
Vi spelar på 12 bord i Dunrosshallen på Kviberg
Startbegränsningar:
Det är tillåtet att spela tre klasser per dag (lördag), en klass per pass samt två klasser på söndagen,
en per pass.
Anmälningsavgifter:
För singelklasserna gäller 140:- och för lagspelet gäller 200:- per lag
Lottning/seedning:
Lottning kommer att äga rum på speldagen, seedningen kommer att göras av tävlingsledaren efter
aktuella rankinglistor (januari månad). I maxklasserna gäller den poäng som spelaren har på
rankingen i december månad. Lagtävlingen spelas utan seedning. Tävlingsprogrammet kommer
dels att mailas ut samt dels att finnas på vår hemsida www.rudalensif.se senast torsdagen den 28
december.

Anmälningar:
Anmälan skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 20 december per mail till:
kontakt@rudalensif.se
eller per post till adressen nedan.
Ni kan i er anmälan ange vilken/vilka mailadresser som ni vill att lottningen skall skickas till. Vi önskar
även att ni noterar till vilken adress ni vill ha fakturan (mail eller post).
Rudalens IF c/o Hjälmered

Musikvägen 28, 421 39 Västra Frölunda

Upplysningar:
Anders Hjälmered

0736-656233 eller mail enligt ovan

Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till en förhoppningsvis trevlig tävling i en mysig lokal

RUDALENS IF och våra tävlingssponsorer

SYDSPORT

