
Välkomna till Stonecastle Battle 2023
en breddtävling med C-status.

25-26 mars 2023

Tävlingen arrangeras av Borgstena IF i �na 
Borgstena Allhall.

Borgstena ligger två mil norr om Borås  



Inbjudan
Borgstena IF har härmed nöjet att bjuda in till den nionde upplagan av Stonecastle Battle.  
Den här tävlingen är en breddinriktad systertävling till vår andra tävling Stonecastle Open. 

Spelklasser 
Tävlingen genomförs under lördag och söndag den 25-26 mars 2023. 
Lördagen och söndagen är indelade i två singelpass. Max en start per pass gäller. 
På förmiddagspassen kör vi konceptet att dela in de anmälda spelarna i 4 klasser utefter dataranking -
med cirka 16 spelare per klass.  Notera att antalet spelare kan variera beroende på antal anmälda och deras
poängfördelning. Vid anmälan till detta ange ”Poängklass lör” och ”Poängklass sön” .

Lördag den 25 mars

Pass ett
Poängklasser

Pass två 
Max 400 p
Max 650 p
Max 1200 p
Max 1750 p
Öppen
 

Söndag den 26 mars

Pass ett
Poängklasser

Pass två
Max 550
Max 1100 
Max 1700
Max 2500

 
   

 

    

Tävlingen genomförs i Borgstena Allhall, som är en fullstor hall med bra ljus och stora kringytor.  
Hallen är 100% handikappanpassad och lämpar sig väl för bordtennis.
Tävlingen kommer att spelas på 16-18 bord beroende på antal anmälda spelare. 

Vi kör med B-slutspel i poolspelsform istället för cup.

Poolspel i samtliga klasser
B-slutspel (pool) i maxklasserna upp t.o.m 1200p
B-slutspel i de två lägsta poängklasserna lör+sön
Egen dömning i samtliga poolspel
Egen dömning i B-slutspelen

För att spelarna skall få spela många matcher kommer vi att ha poolspel i B-slutspelet. 
Detta innebär att samtliga spelare garanterat får spela minst 4 matcher (två 3-pooler) och troligtvis 5-6 matcher.
B-slutspelspoolerna ersätter ett traditionellt slutspel, vilket innebär att det inte är cup i B-slutspelet.

OBS!
Poängklasserna är öppna för spelare
av alla åldrar!



Anmälningsavgifter
Poängklasser lördag: 180 kr
Max-klasser lördag: 180 kr
Öppen klass: 250 kr
Poängklasser söndag: 180 kr
Max 2500: 250 kr
Övriga klasser söndag: 180 kr

Startbegränsning
Max en spelklass per pass.  

Priser
Prispengar i öppen, max 2500, max 1750 och poängklass A. 
Nyttopriser i max 1600, 1200 och poängklass B.
Pokaler i övriga klasser.

Bollar
På tävlingen används Stiga Perform ***

Domare
Arrangören står med fasta domare i samtliga A-slutspel. 
Spelarna dömer själva i poolspelen och i B-slutspelspoolerna.

Sanktion
Tävlingen har sanktionen C.

Seedning
Seedning kommer baseras på mars månads dataranking. 



Lottning
Lottning och seedning sker på speldagen. Som tävlingsverktyg används TT Coordinator.

Spelprogram
Det slutgiltiga spelprogrammet kommer att publiceras på Borgstena IFs hemsida 
www.borgstena.nu senast den 23 mars 2023.

Resultatrapportering 
Rapportering av resultat kommer att ske på resultat.ondata.se

Servering 
En servering/kiosk kommer att vara öppen under hela tävlingshelgen. 
I kiosken kommer det att erbjudas toast, dricka, kakor, frukt, ka�e, godis m.m.

Lunch
Båda dagarna kommer lunch att serveras mellan ca 11.30-14.30. Lunchen kommer
att bestå av grillad hamburgare (även veg.) samt pommes frites.

Övernattning
Vi erbjuder övernattning i vår klubblokal till en kostnad av 150 kr/person inklusive frukost.
Ett bra alternativ för er som vill göra en klubbresa till oss!

Anmälan 
Anmälan skickas till:

stonecastle@borgstena.nu

Sista anmälningsdag är söndagen den 5 mars 2023.
Vid uppnådd sanktionsgräns eller enligt tävlingsledare full tävling,
sätts spelare på kö, om så önskas.

Efteranmälan mottages mot en administrationsavgift om 50 kr per spelare. 



Upplysningar

Vid frågor, kontakta någon av tävlingsledarna: 

�omas Svensson 
thomas.d.svensson@gmail.com 
0706-263082

Karta

Borgstena Allhall
Skolan 1
513 97 Borgstena

Lat N 57° 52’ 43” Lon E 13° 1’ 56”

    
Sponsorer:

Daniel Svensson  Peter Ståhlman 
dansve@icloud.com  peter.stahlman@cevt.se 
0723-717179   0704-971091


