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Norrtulls SK i samarbete med Japsko inbjuder 

till tävling för nybörjare och mer erfarna spelare i 

alla åldrar



Norrtullslaget
23-24 november 2019 i Liljeholmshallen

Anmälningsavgifter
Herrklasser, SEK 160, Pojk- och flickklasser, SEK 120. 

Anmälan
• Vi vill ha er anmälan senast den 3 november. Anmälan skickas via er klubb till 

tavling@norrtullssk.se och ska innehålla fullständigt namn, personnummer samt 
spelklasser. Fakturan skickas till respektive klubb om inget annat anges vid anmälan. 
Administrationsavgift: 50 kr per klubb.

• Startbegränsning: Max en klass per pass. 
• Efteranmälan på plats under tävlingsdagen i mån av plats. 
• Vid ev. uppnått maxantal matcher returneras senast inkomna anmälningar

Sanktion
Tävlingen är sanktionerad som C-tävling

Klassindelning och seedning 
November månads dataranking avgör seedning samt slutlig klassindelning i seniorklasser. 
Ingen seedning i P 8, P 9, P 10 eller P 11.
Seedning samt lottning görs av tävlingsledningen på tävlingsdagen. Klasser med för få 
antal anmälda kan komma att strykas. 
Tävlingen administreras med TT Coordinator.

Söndag 24 november

Pass 1
P/F 12 (f. 2007 eller senare)
P/F 9 (f. 2010 eller senare)

D/F u1000 poäng

Pass 2
P 14 (f. 2005 eller senare)

H7 (Singel Max 749 poäng)
H4 (Singel Max 1499poäng)

D/F u600 poäng

Lördag 23 november

Pass 1
P/F 8 (f. 2011 eller senare)
P/F 10 (f. 2009 eller senare)
P/F 13 (f. 2006 eller senare)

Pass 2
H5 (Singel Max 1249)
P/F 11 (f. 2008 eller senare)

Pass 3
H6 (Singel Max 999)
H3 (Singel Max 1749)



Tävlingsinformation
• Poolspel i samtliga klasser. Samtliga matcher spelas i bäst av fem set. De två bästa i 

poolspelet går vidare till slutspel i cup form. Undantaget P/F 8 och P/F 9 där samtliga 
spelare går vidare till ett nytt poolspel, i dessa klasser utses inga klassegrare enligt 
riktlinjer från Svenska bordtennisförbundet. 

• A och B slutspel i P/F 10, P/F 11. A slutspel i övriga klasser (förutom P/F 8, P/F 9 enligt 
ovan).

• Spelarna dömer själva i poolspelet, i slutspelet står Norrtull med domare. 
• Giltig licens och tävlingskläder är obligatoriskt. 
• Coaching och timeout är tillåtet. 

Tävlingsmaterial 
Bord: Stiga (blå). Boll: TSP CP40+ ***

Priser
Bra prestationer kommer att belönas! Fina varupriser i seniorklasserna. 
I ungdomsklasserna har vi både pokaler och en del varupriser. 
Medalj till alla spelare i P/F 8 och P/F 9.

Servering och försäljning
Norrtull står som vanligt för ett dignande utbud i vår servering. Dessutom finns 
lunchmöjligheter i närområdet med många restauranger inom kort gångavstånd. 

Under lördagen kommer även Japsko finnas på plats och visa upp nytt material, möjlighet 
att testa racket, försäljning med mera. 

Praktisk information:
• Adress: Liljeholmshallen, Mejerivägen 4, (T-bana Liljeholmen).
• Behöver ni råd och hjälp med boende hjälper vårt kansli gärna till.
• Program med exakta starttider, deltagarlistor och resultat sänds ut via e-post och 

läggs upp på NSKs web under Bordtennis sektionens sida:  www.norrtullssk.se
• Upplysningar tavling@norrtullssk.se eller 08-122 070 85. 

Varmt välkomna!
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