Boo KFUM inbjuder till:

Premiärcupen
Tävling 3 – 15 april
Premiärcupen är en rolig nybörjartävling för dig som tränar i Boo KFUM, Spårvägens BTK,
Jarlabergs BTK eller Ingarö IF. Premiärcupen våren 2016 består av tre fristående tävlingar
och fredagen den 15 april så är det dags för den tredje och sista tävlingen. Som vanligt
spelar vi i Boo Rackethall. Närvarokontroll kl. 16–16.30 och kl. 17 börjar spelet.
Cupen är uppdelad i tre olika klasser:
-

Grön klass är för tjejer och killar som är födda 2007 och senare. 16
platser i varje tävling.

-

Blå klass är för tjejer och killar som är födda 2005-2006, som inte har
tävlat så mycket tidigare. 24 platser i varje tävling.

-

Öppen klass är öppen för alla tjejer och killar oavsett ålder, dock har vi en
rankinggräns på 500 poäng. 16 platser i varje tävling.

Anmälan:

Via mail till anmalan.boopingis@gmail.com senast en
vecka före tävlingen. Startavgiften är 70 kr och betalas
på plats. Kontant eller genom att swisha.

Begränsningar:

Max antal är 56 spelare, först till kvarn gäller! Det var fullt vid den
andra Premiärcupen den 19 mars, så anmäl så snabbt som möjligt.

Tävlingsform:

Poolspel med 3-4 spelare i varje pool. De två första i varje
pool går till A-slutspel. Övriga går till B-slutspel i grön och blå
klass, men i öppen klass är det inget B-slutspel. Alla
matcher spelas i bäst av tre set förutom finalerna som
spelas i bäst av fem set.

Starttid:

Starttiden är 17.00 för samtliga tre klasser.

Priser:

Pokaler till de fyra främsta i samtliga slutspel, därtill
får alla övriga deltagare i grön klass medalj.

Upplysningar:

Johan Linander, 070-268 96 01,
anmalan.boopingis@gmail.com.

Tävlingshall:

Boo Rackethall, Mensättravägen 36, Saltsjö-Boo.

Närvarokontroll:

16–16.30, mycket viktigt att inte missa denna tid!

Rankinggräns:

Innevarande månads dataranking gäller.

Antal bord:

14 bord

Servering:

Enklare servering finns i hallen.

Övrigt:

TT-Coordinator lottningsprogram kommer att användas.

Information:

Resultat och program kommer att läggas ut på vår hemsida:
www.boopingis.se

Välkomna!

