Inbjudan till Gotland Racketlon Mini
Lördag den 24 oktober kommer den första Gotland Racketlon Mini gå av
stapeln. Racketgrenarna som kommer att avverkas är Badminton, Tennis och
Bordtennis.
Platsen är Rackethallen, Visby och spelsamordnare är Peter Stade, glad amatör
och Simon Röcklinger, Rackethallen Visby.
Reglerna är enkla: vi ska ha roligt varför gott sportmanship är ett villkor. Bättre
fria än fälla. Eftersom varje match får ta högst 18 minuter, går varje match till
15 och det räcker att vinna med en boll. Man har tre servar innan serven går
över. Vinst i varje boll. Ingen andraserve i tennisen.
Det finns plats för 16 spelare.
Fyra grupper, om 4 spelare i varje, kommer under 3 timmar kämpa om de 8
finalplatserna. Alla anmälda kommer alltså att få spela minst 3x3 matcher.
Det blir kvartsfinaler, semifinaler, final och kamp om tredjeplatsen vilket likaså
tar 3 timmar.
Information kring speldagen
Samling kl 09:30 i Rackethallen för genomgång.
Alla börjar spela sin första match klockan 10:00 enligt ett schema som
presenteras innan matchstart. Det innebär att det blir en ny match var 20
minut på ny bana. Man spelar alla tre grenarna mot samma spelare innan man
byter till ny motståndare.
Gruppspelet är avslutat klockan 13.
Information kring speldagen forts…

Mellan 13 och 14 är det vilopaus för de som går vidare till finalspelet och för de
som utgör publik. Då kan man stretcha, äta något (cafeteria kommer finnas)
eller fräscha till sig.
Klockan 14 börjat kvartsfinalerna.
Resultatsammanställning och paus 10 minuter
Klockan 15:10 semifinalerna
Resultatsammanställning och paus 10 minuter
Klockan 16:20 finalerna och spel om tredje pris.
Med andra ord har vi en mästare utsedd vid klockan 17:20.
Som du ser så är spelschemat tufft men det är också lite vitsen med den här
tävlingen - lite av ett maratonlopp.
Speldagen avslutas med en ”bankett” klockan 19 på Black Sheep Arms, St
Hansgatan, Visby där prisutdelning kommer att ske. Jag har förbokat 20 platser.
”Naturligtvis” kommer alla som deltagit i Gotland Racketlon Mini att delta här
med. Återigen – det ska finnas glädje.
Kostnaden för spelet i Rackethallen, bollar för de tre grenarna och prisbordet är
300:- per deltagare. Banketten får var och en själv stå för liksom eventuella
försäkringar eftersom det här är ett kompisarrangemang.
Anmälan:
Sista tidpunkt för anmälan är lördag den 17 oktober klockan 10:00.
Anmälan sker via ett för tävlingen avsett anmälningsformulär på
www.visbytk.com. Anmälningsavgiften betalas med kort i samband med
anmälan.
Vid frågor om eventet är du välkommen att höra av dig till Peter:
gotlandracketlonmini@gmail.com.
Som sagt är platsantalet begränsat till 16 och vi tillämpar först till kvarn.
För löpande information följ vår Facebooksida, ”Gotland Racketlon Mini”.
Välkommen till Gotland Racketlon mini 2015!
Kom ihåg att anmäla dig!

