ODEN CUP
”Er klubbresa med
både singel- och lagspel”
C-tävling med spelplats Frejahallen i Falköping

4-5 april 2020




Söndagens lagspel spelas som Davis Cup i bäst av 3 set
1000 kr till den förening som vinner flest antal set i lagtävlingen på söndagen.
Billiga mat- och logialternativ

Tävlingsform lördag 4 april





Singelspel - varje spelare får delta i maximalt en klass per pass varav två poolklasser
och en cupklass.
I poolklasserna dömer spelarna själva, ej i slutspelet.
Seedning görs i åldersklasser från 12 år och i poängklasserna utifrån aktuell ranking
speldagen.
Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop klasser inom respektive pass vid lågt
deltagarantal.

Pass 1
F8
P9
P11
P13
P15
F10
F12
F14
DJ17

POOL
POOL
POOL
POOL
POOL
CUP
CUP
CUP
CUP

Pass 2
P8
F9
F11
F13
F15
P10
P12
P14
HJ17

POOL
POOL
POOL
POOL
POOL
CUP
CUP
CUP
CUP

Pass 3
Poängklasser:
POOL 500
POOL 750
POOL 1000
POOL 1250
POOL 1500
POOL ÖPPEN

Tävlingsform söndag 5 april
Lagspel med två eller tre spelare för alla åldrar. En spelare får endast delta i ett lag.








Divisionsindelning kommer ske utifrån sammanlagd rankingpoäng på de två spelare
med högst ranking i laget.
Varje division kommer bestå av 6-10 lag beroende på hur många anmälningar det blir.
Alla matcher i lagtävlingen spelas i bäst av 3 set
Inledande gruppspel sker med 3-4 lag i varje grupp. Lagmatcherna spelas enligt Davis
Cup. Först till 3 vunna matcher vinner.
De två främsta lagen går vidare till en avslutande vinnarturnering i cupform.
Övriga lag går vidare till B-slutspel.
Spelarna dömer själva lagmatcherna som är tids- och bordssatta i programmet.
Lagtävlingen räknas inte in i datarankingen.

I lagtävlingen kan mixade lag anmälas, ett lag får bestå av spelare från två klubbar. Det får
vara 3 personer i ett lag men det kommer endast delas ut 2 priser per lag.
Anmälningsavgifter
Poolklasser 150 kr, Cupklasser 100 kr
Lag 150 kr/lagspelare
Anmälan
Anmälan skall vara oss tillhanda senast måndagen den 23 mars 2020. Anmälan efter detta
datum accepteras endast i mån av plats till en förhöjd avgift med 30 kr per klass. Återbud efter
anmälningstidens utgång kommer faktureras.
Anmälan via mail till: ifkfalkopingbtk@yahoo.se
Lottning
Laglottningarna sker innan tävlingsdag.
Singelspelet lottas med TT-Coordinator på tävlingsdagen. Deltagarlistor kommer att läggas ut
på resultat.ondata.se där även starttider kommer publiceras. Övrig information finns på IFK
Falköping BTK:s hemsida, www.ifkfalkopingbtk.se
Priser
I tävlingen består priserna av prispengar (bästa förening), pokaler, plaketter och nyttosaker.
Mat & Logi
Övernattning finns på golv i skola för 80 kr och säng i Valhall Odenhallen för 120 kr. Frukost
och lunch kan beställas för en kostnad på 50 kr respektive 75 kr. Det serveras köttbullar med
pasta och tillbehör på lördagen och falukorv med mos och tillbehör på söndagen.
Information
IFK Falköping BTK Kansli 070-3254469 alt ifkfalkopingbtk@yahoo.se
Tävlingsledare Erik Kullingsjö, ekullingsjo@hotmail.com
Se även vår hemsida www.ifkfalkopingbtk.se

Välkomna!

