
Lördag 7/10  Söndag 8/10
Block 1  Block 2 Block 1 Block 2                  
Pojkar/Flickor 9 Pojkar/Flickor 11 Pojkar/Flickor 10 Pojkar/Flickor 12
Pojkar/Flickor 13  Flickor/Pojkar 15 Pojkar/Flickor 14 Herr/Dam singel 2
Herr singel 6 Herr/Dam singel 4 Herr/Dam Klass 3 Herr/Dam junior 17
Herr singel 5  Herr/Dam öppen

5:e upplagan utav Blomsterbergs Cup spelas 
i Blomsterbergshallen, Bruksgatan 32 i Eslöv 
på 12 bord. Tävlingen är sanktionerad som en 
C-tävling.

Domare kommer att finnas i P/F-9, P/F-10 och 
P/F11. I dessa klasser finns det även B-slutspel. 
I dessa klasser spelar både pojkar och flickor i 
samma klass. I övriga klasser dömer spelarna 
själva efter ett uppgjort schema som finns 
angivet på domarprotokollet. Förloraren i 
slutspelet dömer näst följande match på det 
bordet som de förlorat på.

Tävlingen startar klockan 9.00 både lördag 
och söndag. Närvaroanmälan görs senast  
45 minuter innan klassens start.

Tidsschema görs ca 10 dagar innan tävlingens 
start och kommer att visas endast på 
bordtennis.eai.se. 
Endast en anmälan per block.

Startavgifter: Ungdomsklasserna och HJ/
DJ-17, 100:-/klass Seniorklasserna, 150:-/klass. 
Tillkommer en exp.avg på 50:-. 

Fakturan kommer att skickas till den 
personens e-post adress som skickat in 
anmälan till tävlingen om inget annat anges i 
anmälan. 

OBS! En förseningsavgift på 50:- kommer att 
tas ut om inte betalningen görs i tid om inte 
något annat är överenskommet.

Tävlingsledningen kommer att stryka klasser 
med mindre än 3 deltagare anmälda den 25 
september. 
Anmälan skickas till eai.btk@gmail.com. 
Sista anmälningsdag är den 22 september, 
därefter är det i mån av plats.

Om tävlingen kommer upp i maximalt 
antal starter kommer den senast inkomna 
anmälningen att returneras. 
Efteranmälan i mån av plats i tidsschemat 
som sätts den 28 september.

All information om tävlingen kommer att 
finnas på bordtennis.eai.se.

För deltagande i tävlingen behövs A-licens.
Lottningen kommer att ske under speldagen 
ca 30 minuter innan klassens start med hjälp 
av TT-coordinator och den kommer även att 
publiceras på resultat.ondata.se. Där kommer 
även resultaten att uppdateras fortlöpande.

Seedningen görs av Skånes BTF och vi 
kommer att seeda alla klasser utom 
P/F-9,  P/F-10 och P/F-11. Seedningen kommer 
att bli offentlig på matchdagen.

Det kommer att finnas en kiosk i hallen med 
godis, kaffe, frallor, läsk m.m.

Tävlingsledare Stefan Karlsson 0702-898494

Info om tävlingen lämnas av 
Thomas Andersson 0708-974515

Behövs övernattning så går det bra att göra 
det i hallen i sängar.  Medtag kudde, lakan 
och täcke. Pris inkl. frukost 100/natt.

Välkomna till Blomsterbergshallen, 
Bruksgatan 32 i Eslöv den 7-8 oktober.

Välkomna!


