
Norrtulls SK bjuder in till 

Stockholm Open 
12-13 maj 2018 

• Både ålders och rankingindelade klasser 
• För spelare födda 2008 har vi gemensam flick- och 

pojkklass där alla spelar lika många matcher 
• Hembakat 

• 2000 kr till elitvinnaren 



Anmälan 
• Vi vill ha er anmälan senast den 28 april Anmälan skickas till tavling@norrtullssk.se  

och ska innehålla fullständigt namn, personnummer samt spelklasser. Faktura 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. 
• Klasser med för få antal anmälda kan komma att strykas. 

 

Sanktion 
Tävlingen är sanktionerad som C-tävling.  

 

Klassindelning och seedning 
Maj månads dataranking avgör seedning samt slutlig klassindelning i seniorklasser.  
Seedning samt lottning görs av tävlingsledningen på tävlingsdagen.  
Ingen seedning i åldersklasser under 12 år. 
* Samtliga spelare i pojkar/flickor 9 spelar lika många matcher, ingen vinnare utses. 

Stockholm Open  
12-13 maj 2018 i Brännkyrkahallen 

Lördagen den 12 maj 
Pass 1  Pass 2  
Flicksingel 12 (f.05 el. sen) Pojkar/flickor 9(f. 08 el sen)*  
Pojksingel 10 (f.07 el sen)  Pojksingel 12 (f. 05 el sen)   
Max 1999 poäng  Pojksingel 14 (f. 03 el sen) 
Max 1249 poäng  Herrsingel Elit 
  Max 999 poäng  

Söndagen den 13 maj 
Pass 1  Pass 2  
Pojksingel 11 (f.06 el sen)  Pojksingel 13 (f.04 el sen) 
Pojksingel 15 (f.02 el sen)  Max 1749 poäng 
Max 1499 poäng Max 749 poäng 

 

Anmälningsavgifter 
Herrsingel Elit, SEK 200 
Rankingklassser, SEK 160,  
Pojk- och flickklasser, SEK 120. 



Priser 
Bra prestationer kommer att belönas! Fina varupriser i seniorklasserna.  
I Herrar Elit har vi prispengar (2000 kr till vinnaren) + varupriser.  
I ungdomsklasserna har vi både pokaler, i pojkar/flickor 9 får alla medalj. 

Servering 
Norrtull står som vanligt för ett brett utbud i vår servering. Dessutom finns 
lunchmöjligheter i närliggande bowlinghall och fler lunchrestauranger inom kort 
gångavstånd.  

 

Tävlingsinformation 
Poolspel i samtliga klasser. Samtliga matcher spelas i bäst av fem set.  
I pojkar/flickor 9 går alla till slutspel i poolform, inget slutspel därefter och ingen segrare 
utses, detta i enlighet med rekommendationer från Svenska Bordtennisförbundet. 
I övriga klasser går de två bästa i poolspelet vidare till slutspel i cupform.  Spelarna dömer 
själva i poolspelet , i slutspelet står Norrtull för fasta domare. 
Coaching och timeout är tillåtet.  
 

Tävlingsmaterial 
Bord: Stiga (blå). Boll: Butterfly *** 
 

Praktisk information: 
• Adress: Brännkyrkahallen, Tellusborgsvägen 10, (T-bana Midsommarkransen).  
• Behöver ni råd och hjälp med boende hjälper vårt kansli gärna till. 
• Program, deltagarlistor och resultat sänds ut via e-post och läggs upp på webben.  
• Webbsida: https://norrtullssk.myclub.se/bordtennis  
• Resultat kommer även att rapporteras löpande på resultat.ondata.se 
 

Upplysningar 
tavling@norrtullssk.se eller 08-122 070 85.  

 

Stockholm Open 2018  
i samarbete med: 

https://norrtullssk.myclub.se/bordtennis
https://norrtullssk.myclub.se/bordtennis
mailto:tavling@norrtullssk.se

