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Speldatum
14 juli – 16 juli
Spelplats
Kviberg Park
Tider
Fredag 14 juli, 11.00 – 19.00
Lördag 15 juli, 08.00 – 21.00
Söndag 16 juli, 10.00 – 17.00
Anmälan
Senast måndag 10 juli via FX. Se säsongskalendern på volleyboll.se. Deadline för anmälan är alltid
samma vecka som aktuell deltävling. Deadline på Swedish Beach Tour är måndag klockan 00.01.
Enbart de lag som består av två spelare när anmälningstiden gått ut är korrekt anmält i det
administrativa systemet.
Wild card
Wild card hanteras av kommitté utsedd av Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning.
Kommittén kontaktas via wildcard@volleyboll.se. Ansökan av utländska wild card ska göras minst
tre veckor före aktuell deltävling medan övriga ansökningar ska göras senast sista anmälningsdag
för aktuell deltävling genom e-post ställd till wildcard@volleyboll.se
Beslut om tilldelning av utländska wild card tas senast två veckor innan aktuell deltävling och
kommuniceras till arrangören och spelarna direkt efter att beslut har tagits. För övriga tilldelade
wild cards tas beslut i samband med att startfältet fastställs för aktuell deltävling.
Lag som beviljats wild card ska anmäla på angivet sätt innan anmälningstidens utgång.
Om lag som genom sina entrypoäng kvalificerar sig för tävlingen faller lagets tilldelade wild card.

Tekniskt möte
Fredag 14/7 klockan 09.00
Beach Center
Teknisk delegat
Markus Edholm
markus.edholm@volleyboll.se
070-752 27 11
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Tävlingsledare
Kristina Gehlin-Hellgren
kristina.gehlin@volleyboll.se
070- 627 42 46
Lokal arrangör
Göteborg Beachvolley Club
Sandra Krook
sandra.krook@gbcbeach.com
073-328 19 05
Spelarservice







Goodiebag
Tillgång till dricksvatten finns vid arenaområdet
Player’s lounge med utsikt över Center Court
Tillgång till gym
Afterbeach/middag (inkl. utgång i Göteborg för de som önskar) till subventionerat pris.
Rabatterade hotellpriser på Kviberg Park Hotel som ligger vägg i vägg med Beach
Center. Som spelare betalar du endast 895kr per natt för ett dubbelrum och 795 kr per
enkelrum. Ni bokar genom att maila: kvibergpark.se@sodexo.com. Ange era namn, vilka
nätter ni ska bo samt koden SBTGöteborg2017. Erbjudandet gäller endast för bokning
datumen 13-17 juli. Vi har ett begränsat antal rum till vårt förfogande, så först till kvarn.

