
 Eslövs Internationella 2015   

                    27-28 December 

Tävlingen spelas i Eslövshallarna, Onsjövägen 3 i Eslöv 

Tävlingen är en internationell B-tävling. Tävlingen ingår också i Skånes UGP. 
 

Anmälan senast 1 december till eai.btk@gmail.com 
 
Söndag 27 december 
Block 1    Block 2 
Pojkar/Flickor 9   Pojkar/Flickor 11 
Pojkar/Flickor 13   Pojkar/Flickor 15 
Herr/Dam Junior 17   Herr/Dam Junior 20 
Herrar/Damer klass 1   Herr/Dam Öppen 
 
Måndag 28 december 
Block 1    Block 2 
Pojkar/Flickor 10   Pojkar/Flickor 12 
Pojkar/Flickor 14   Herrar/Damer klass 3 
Herrar/Damer klass 2   Herr klass 5  
Herrar/Damer klass 4 
 
Start avgifter: 
Pojkar/Flickor 9-15 år 180:- (22 euro) 
Herr/Dam Junior 17 och 20 år: 225:- (24 euro) 
Herr/Dam klasser: 225:- (28 Euro) 
 
 
Tävlingsinformation: 
All information kommer att ligga på Eslövs hemsida. http://bordtennis.eai.se 
 
Spelform: 
Alla klasser spelas i poolspel med 3-4 deltagare i varje. Därefter är det slutspel 
där de 2 bästa i varje pool kommer att spela. 
 

http://bordtennis.eai.se/


Hallen: 
Finns två hallar med endast en kafeteria i mellan. Plats för 32 bord. 
Adressen är Onsjövägen 3 i Eslöv. (Ligger där den gamla Norrevångshallen låg). 
 
Startbegränsningar: 
Man får endast spela en klass per block. Arrangören kommer att stryka klass 
med mindre än 4 deltagare. 
 
 
Seedning och lottning: 
I första hand så går man efter världsrankingens 400 bästa spelare, i andra hand 
Europas 150 bästa spelare, samt i tredje hand Sveriges ranking. 
Seedningen görs av Skånes bordtennisförbund. 
Deltagare lista kommer endast att publiceras på http://bordtennis.eai.se. 
Lottningen kommer att genomföras med hjälp av TT coordinator. 
 
Logi: 
Hotell Stensson som ligger närmast hallen rekommenderas för bokning. Skicka 
mail till bordtennis@eai.se 
Där finns enkelrum, dubbelrum, trippelrum samt fyrbädds rum att boka. 
Det finns även möjlighet att övernatta i Blomsterbergs hallen, Bruksgatan 32 i 
Eslöv. Där finns ett begränsat antal våningsängar (medtag örngott, lakan och 
kudde). Pris. Inkl. frukost 100:- natt. (12 Euro). 
 
Lunch: 
80:- (9 Euro) /lunch (serveras i hallen) 
Lunch anmäls samtidigt som anmälan till tävlingen. 
Det kommer att finnas kiosk i hallen som har godis, kaffe och lättare förtäring 
under tävlingen. 
 
Parkering: 
Finns i anslutning till Eslövshallarna. 
 
Upplysningar: 
Eslövs kansli: 0413-14016 eller eai.btk@gmail.com 
Thomas Andersson (kvällstid): 0708-974515 eller bordtennis@eai.se 
 
 

Välkomna! 
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