
       Vassunda IF inbjuder till Ungdomstävlingen 
 

Vassunda TTEX-poolen 6 jan 2022
    

Välkomna till Vassundas ungdomstävling i Björkhallen i Vassunda. Tävlingen är en D-tävling i klasserna P/F9,  
P/F11 o P/F13. Vi har dessutom en öppen ungdomsklass (f. 2006 och senare) för de med max 1000 
datarankingpoäng. Tävlingen planeras att spelas på 14 bord. 

Poolspel i samtliga klasser. De två första i varje pool går vidare till A-slutspel övriga går till B-slutspel. 
Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop klasser som samlat ihop få deltagare eller att maximera antalet 
deltagare per pass. 

 
Startbegränsningar: Max 1 klass per pass 
Domare: Spelarna dömer själva i såväl poolspel som slutspel. Domarhjälp från föräldrar mottages tacksamt. 
Coachning och time-out är inte tillåtet. 

Anmälan:  Sändes till tävlingsledaren lryttman@gmail.com senast den 22 december.  

Det är varje förening som anmäler sina spelare. Ni som vill delta skall alltså anmäla detta till er klubb som 
i sin tur sammanställer och skickar in anmälan senast sista anmälningsdatum.  

Preliminära speltider 
OBS! Speltiderna nedan är ungefärliga och kan komma att justeras beroende på antalet deltagare. 

Obligatorisk närvarokontroll senast 30 minuter innan varje klass startar.                              

Pass 1,   kl 9.00      P/F13 (född 2008 eller senare) och P/F 11 (född 2010 eller senare) 

Pass 2    kl 13.00   P/F 9 (född 2012 eller senare)   och  P/F öppen (födda 2006 och senare med max 1000 
datarankingpoäng) 

Anmälningsavgift: 125 :- per klass. Efteranmälan kan göras i mån av plats ända fram till och med speldagen. 
Faktura till föreningen skickas ut efter tävlingen. 

Seedning;  Enligt dataranking.                                                                                                    

Licens: Alla spelare skall ha giltig spelarlicens, minst D-licens, ange födelsedatum vid anmälning. 

Priser: Priser till samtliga deltagare och pokaler till de främst placerade i A- respektive B-slutspel. 

Information och resultat:  Kommer att läggas ut på Vassundas hemsida  www.vassundaif.se 

Servering: I hallen kommer det att finnas korv, smörgåsar, läsk, kaffe & godis. 

 

VÄLKOMNA TILL VASSUNDA ! 


