


Inbjudan

Borgstena IF har härmed nöjet att bjuda in till den elfte upplagan av Stonecastle Open – en 
internationell bordtennistävling med C-status. Klasserna kommer att spelas som C-tävling, men 
hallens förutsättningar kommer spelas som A-tävling som tidigare, dvs varje bord är inhagad.

Tävlingen genomförs precis som vanligt i vår fina Allhall. Hallen är 100% handikappanpassad,
har stora ytor kring själva golvet (en våning upp), och lämpar sig väl för bordtennis. 
Förutom Stonecastle Open har även åtta upplagor av C-tävlingen Stonecastle Battle arrangerats i 
hallen.

På förmiddagspassen kör vi konceptet att dela in de anmälda spelarna i fyra klasser utefter data-
ranking - 16 spelare per klass. Vid anmälan till detta, ange “Poängklass lör” och “Poängklass sön”. 

Tag möjligheten att komma till en välarrangerad tävling som alltid håller tidsschemat.  
Vinnarna i respektive klass koras till Champion of Stonecastle Open, för vilket ett särskilt pris 
utgår.

Spelklasser 

Spelklasserna är fördelade enligt nedanstående schema. Det är tillåtet att spela en klass per pass. 

  Lördag 26/11      Söndag 27/11
 
 Pass 1     Pass 2             Pass 1       Pass 2                        
 Poängklasser    Max 600          Poängklasser      Max 550
      Max 1100      Max 1050
     Max 1700             Max 1650
      Öppen klass                Max 2500 
              
     
        
Poolspel i samtliga klasser. Matcherna avgörs i bäst av fem set. 



Anmälningsavgifter

Öppen klass och Max 2500: 250 kr
Övriga klasser 180 kr  

Priser

Pokaler i max 1100 p och lägre, samt i de två lägsta poängklasserna (C,D)
Prispengar i Öppen, Max 2500 och poängklass A
Nyttopriser i övriga klasser

Bollar 

Tävlingen kommer att avgöras med Stiga Perform ***

Domare 

Egen dömning i poolspelen. Fasta domare i slutspel. 

Sanktion 

Tävlingen är sanktionerad som C-tävling.

Seedning 

Seedningen kommer att baseras på november månads dataranking. 

Lottning 

Samtliga klasser lottas på speldagen. Som tävlingsverktyg används TT Coordinator.



Spelprogram

Preliminärt spelprogram med tider för klasstarter kommer att presenteras på föreningens hemsida  
www.borgstena.nu tisdagen den 22 november. Slutgiltigt spelprogram kommer att 
publiceras torsdagen den 24 november.

Resultatrapportering

Kontinuerlig uppdatering av resultat under tävlingens gång kommer att ske på ondata.se. 

Servering

Vi kommer att ha en servering/kiosk öppen under hela tävlingshelgen. I kiosken kommer vi att erb-
juda toast, dricka, kakor, bullar, kaffe, saft, godis, med mera. 

Lunch serveras båda dagarna, och består av hamburgertallrik (veganska hamburgare finns) med 
pommes frites.

Boende

Stonecastle Open är en perfekt tävling att ha som klubbresa. Vi erbjuder bra boende i tre olika loka-
ler. Egen luftmadrass och sovsäck får medtagas. Förutom sovplats, erbjuder boendena tillgång till kök 
och dusch, samt i ett fall bastu. 

Boendet kostar 150 kr per person och natt, inklusive frukost. Eventuella allergier eller andra kost-
mässiga preferenser kan anges vid anmälan, så löser vi det!



Anmälan

Anmälan skickas till:

stonecastle@borgstena.nu

Förutom anmälan till klasser, vill vi även att de som önskar boende uppger det vid anmälan. 

Sista anmälningsdag är söndag den 6 november.
Först till kvarn gäller.  Efteranmälan mottages mot en avgift om 50 kr per spelare. 

Beroende på antal spelare i en klass förbehåller sig arrangören rätten att returnera anmälningar, an-
passa klassindelningen, samt justera spelform och tider. 

Upplysningar

Vid frågor om tävlingen, boende, transport med mera, kontakta tävlingsledningen:
 Thomas Svensson   Peter Ståhlman  Daniel Svensson 
 0706-263082    0704-971091   0723-717179

 
 
 
Geografisk information

Borgstena Allhall
Skolan 1
513 97 Borgstena

Lat N 57° 52’ 43” Lon E 13° 1’ 56”



Våra sponsorer:


