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Tomelilla AIS har nöjet att inbjuda er till 12:e upplagan av vår bordtennistävling  

Sparbanken Skånes 

Tomelillaspelen 
22 – 23 april 2023 

Tävlingen är av SBTF sanktionerad som B/C-tävling. 

Tävlingen spelas i Österlenhallen på Anders Perssons väg 9 i Tomelilla. Vi spelar på 

maximalt 20 bord, 16 bord i A-hallen och 4 bord i B-hallen. 

Start kl. 09.00. OBS! Tidsschema ännu ej fastställt. 

Lördag 22april  Söndag23april 

Förmiddagspass  Förmiddagspass 

Max 300 poäng  501 – 600 poäng 

401 – 500 poäng  HS2 

Damsingel Elit  HS4 

HS1   HS6 

HS5    

Eftermiddagspass  Eftermiddagspass 

301 – 400 poäng  HS3    

Herrsingel Elit  HS5 

HS4   HS7 

HS6 

 

 

 

2500:- till 

vinnaren i 

HSE och DSE!* 
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Anmälningsavgifter: 

Herr- och damsingel Elit: 300:- (*Vid färre än åtta deltagare så sänks prissumman.) 

Poäng- och herrklasser: 200:- 

Tillkommer en expeditionsavgift på 50:-/klubb 

För efteranmälan tillkommer en avgift på 50:-/klass 

Fakturan skickas till den e-post adress anmälan kommer ifrån om inget annat anges i anmälan. 

Spelare får maximalt deltaga i en förmiddagsklass och en eftermiddagsklass. 

Anmälan skickas till e-post: anmalan@tomelillaais.se senast torsdagen den 6 april. 

Vi tar emot efteranmälningar i mån av plats till en efteranmälningsavgift på 50:-/klass. 

Klasser kan strykas eller slås ihop vid för få anmälningar.Vid uppnått maxantal starter 

returneras senast inkomna anmälningar. 

Förutsättningar: 

A-licens krävs i samtliga klasser. 

Obligatorisk anmälan senast 45 minuter före klassens starttid. 

Seedning efter senaste datarankningen i samtliga Herrklasser och Damsingel Elit.Lottning 

sker 40 minuter innan klassens start med hjälp av ”TT Coordinator”, spelare som ej är 

anmälda då tvingas vi tyvärr stryka från tävlingen. (Blir man sen går det utmärkt att ringa och anmäla 

sig på tel. 076-6523801) 

Tävlingsboll: Tibhar vit *** 

Klubben tillhandahåller domare i slutspel samt poängklasserna max 300, 301–400och Herr- 

och Damsingel Elit, i övriga klasser dömer spelarna själva i poolspelet. 

Alla matcher spelas i bäst av 5 set. 

Coachning och timeout tillåten. 

B-slutspel i klasserna max 300 och 301–400 poäng. 

Priser: Pokaler, plaketter eller medaljer i alla poängklasser. Penningpriser i resterande klasser. 

Resultat från tävlingen läggs ut på https://resultat.ondata.se/ 

I vår cafeteria finns det möjlighet till förtäring i form avkorv, toast, frallor, frukt, kaffe m.m. 

Vi tar swish. 

Upplysningar&Logi: Christian Björklund, tel. 0703-759005, e-post: info@tomelillaais.se 

Varmt välkomna till Tomelilla 22 – 23 april! 
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