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Förenade Bil Open
System Verification 

Fair Play Stadion
Malmö

Lördag 25/9
16.00-21.00

Klassindelning
HS Motion
DS Motion
TD - Trivseldubbel
PS15 - Pojksingel 15 (födda 06-07)
PS13 - Pojksingel 13 (födda 08-09)
PS11 - Pojksingel 11 (födda 10-11)
PS09 - Pojksingel 09 (födda 12 och senare, 
maxiboll)
FS15 - Flicksingel 15 (födda 06-07)
FS13 - Flicksingel 13 (födda 08-09)
FS11 - Flicksingel 11 (födda 10-11)
FS09 - Flicksingel 09 (födda 12 och senare, 
maxiboll)

Tävlingen: Tävlingen vänder sig i första hand till dig som inte har tävlat så mycket 
tidigare och är öppen för medlemmar i Fair Play TK. I den populära trivseldubbeln 
kan du anmäla dig med spelare som inte tränar som till exempel mamma, pappa, 
kusin etc. Om man tränar regelbundet ska denna träning i huvudsak ske i Fair Play 
TK:s regi, för att man ska få delta.  
 
Matchstart och spelform: Första matcherna spelas 16.00. Man kommer att spela i 
poolspel och matcherna kommer att vara s.k. matchtiebreak (först till tio poäng). 

Lottning och speltider: Publiceras onsdagen den 22 september på www.fairplaytk.se. 
Alla spelare är skyldiga att själva ta reda på sina speltider. 
 
Startavgift: 165 kronor/singelklass och 165 kronor/par i trivseldubbeln betalas på plats 
vid tävlingsstart. Om betalning inte sker i samband med tävlingen tillkommer en 
faktureringsavgift på 50 kronor. Om man inte dyker upp blir man betalningsskyldig 
ändå. 

Anmälan: Görs till valdemar.holm@fairplaytk.se, senast den 17 september. Anmälan via 
mejl är giltig först efter bekräftelse.  
 
Kontakt: Tävlingsledare Valdemar Holm, 0765-84 71 09.  

• Vinnaren i HS Motion och TD vinner en 
BMW för en helg.  
• Vinnaren i DS Open vinner en MINI Cooper 
för en helg. 

För att priset ska gälla förutsätts att det 
blir minst fyra deltagare i klassen.
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Daniel Emirzian, daniel.emirzian@fairplaytk.se, tel: 0737-85 81 86.

daniel.emirzian@fairplaytk.se, senast den 16 september. Anmälan via
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