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PÅVELUNDS TENNIS OCH BADMINTONKLUBB
Redegatan 18 A, 426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA
031 - 29 26 22

PTBK
Påvelund 1983

KLUBBMÄSTERSKAP
KM
PTBK2021

TENNIS (13-18 december)
Klasser
• Gul A Pojksingel 
• Gul B Pojksingel
• Gul C Pojksingel rek tennisskola
• Gul A Flicksingel
• Gul B Flicksingel
• Gul C Flicksingel rek tennisskola
• Grön klass (tidsmatcher)
• Orange klass (tidsmatcher)
• Röd klass (tidsmatcher) hotseat

 
Matchregler
Poolspel i alla klasser. I alla klasser förutom grön, orange 
och röd gäller: Korta set till 4 game, 40-40 NO AD, 
Tiebreak vid 3-3 i game. I grön, röd och orange gäller 
tidsmatcher och röd även ”hotseat” regler.

Tävlingsledarna förbehåller sig rätten att ändra i anmälan 
gällande klassindelning och även att stryka klasser 
alternativt slå ihop klasser. Deltagande får ske i tre klasser 
(två dubbelklasser och en singelklass).

Priser
KM-plakett till samtliga deltagare i juniorklasser. Buckla/
medalj till pristagare 1-3

Anmälan/Anmälningsavgift
200 kr singel och 200 kr/par dubbel 
på https://svtf.tournamentsoftware.com 
Anmälningstid utgår 1 december.

PTBK bjuder in till KM i både badminton och tennis. Klasser finns för alla kategorier av 
spelare. Många klasser spelas i poolspel för att det ska bli ett trevligt ”häng” i hallen. 

Välkomna med din/er anmälan!

PTBK
Påvelund 1983

BADMINTON (Lördag 18 december)
Klasser
• U13 pojksingel (födda 2009-2010)
• U13 flicksingel (födda 2009-2010)
• U15 pojksingel (födda 2007-2008)
• U15 singel (födda 2007-2008)
• U17-U19 pojksingel (födda 2003-2006)
• U17-U19 flicksingel (födda 2003-2006)
• Senior/Tävlingsklass herrsingel
• Senior/Tävlingsklass damsingel
• Senior/Tävlingsklass herrdubbel
• Senior/Tävlingsklass damdubbel
• Motionsklass singel
• Motionsklass dubbel
 
Matchregler
Poolspel i alla ungdomsklasser samt motion. I senior/
tävlingsklass gäller utslagning direkt.

Tävlingsledarna förbehåller sig rätten att ändra i 
anmälan gällande klassindelning och även att stryka 
klasser alternativt slå ihop klasser.
Bollar: Adidas

Priser
Buckla/medalj till pristagare 1-2

Anmälan/Anmälningsavgift 
200kr singel och 200kr/par dubbel 
på https://www.matchi.se/facilities/ptbk 
Anmälningstid utgår 8 december.

• Herrsingel A
• Herrsingel B
• Herrsingel Motion
• Damsingel A
• Damsingel B
• Damsingel motion
• Generationsdubbel
• Herrdubbel
• Damdubbel


