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SBT Uppsala 2018 - TÄVLINGSINFO
Speldatum
8 juni – 10 juni
Detta år kommer vi i Uppsala köra en 16-lags turnering med side-courts på Fyrishovs Beach
Arena. Dessa planer kommer vara lättare uppbyggda utan läktare och färre funktionärer.Tillgång
till kiosk, dricksvatten och toaletter kommer finnas.
Upplägget ger också att vissa spelare kommer få döma matcher.
Det kommer även att hållas en elitdomarutbildning i samband med SBT där aspiranter kommer
att döma sina första elitmatcher. Dessa personer har grundutbildning och för att säkerställa
framtida behov av elitdomare genomförs nu denna utbildning i samarbete med förbundet.
För att ta sig mellan Vaksala Torg och Fyrishov tar man buss 10 mot Librobäck från hållplats
Stadshuset och hoppar av på hållplats Fyrishov och följer skyltar mot campingen. Detta är en
direktbuss och en total restid inklusive gång på ca 15min. Spelschemat planeras så att lag ska
behöva färdas denna sträcka så få gånger som möjligt under helgen och inte behöva stressa i
transporten.
Parkeringsmöjlighet vid Vaksala torg kommer vara begränsad och hänvisas till utmärkta
parkeringar på närliggande gator alternativt parkeringsgarage vid stationsgatan.
Som det stod vid anmälan så kommer det inte vara något tekniskt möte utan ni skriver in er
genom att mejla mig på denna adress SENAST 19.00 TORSDAG 7/6. Bekräfta i ett mail att ni
uppfattat eran första matchstart alternativt domartid genom att maila den till tävlingsledare, se
mail nedan.
Första matchstart kommer vara klockan 12.00 på både Vaksala torg och Fyrishov Beach Arena.
Observera att första tillfället kan vara dömning ELLER spel.
Färdigt spelschema kommer presenteras på swedishbeachtour.se senast onsdag förmiddag.
Matchstarter för helgen ser ut som följande:
Fredag: 12.00-18.40
Lördag: 08.00-18.10
Söndag: 09.00-16.00
Prispengar kommer att delas ut och fördelas på de fyra högst placerade lagen i respektive klass.
1a plats: 5000kr
2a plats: 3000kr
3e plats: 1000kr per lag
Det finns även ett evenemang på facebook som kommer hållas uppdaterad under helgen. Där
kommer även event och publiktävlingar att presenteras.
https://www.facebook.com/events/672485459807480/
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Under samtliga dagar bjuder FBC alla kvarvarande spelare i turneringen på lunch från Kocken
och Kallskänkan. Tillgång till dricksvatten, kiosk, foodtruck samt toaletter finns vid arenaområdet.
Ifall ni letar efter övernattning i Uppsala har FBC tagit fram en deal med Arenahotellet
- https://arenahotellet.se/
Enkelrum: 595kr
Dubbelrum: 795kr
Trebäddsrum: 995kr
Rabattkod: Beach Tour Uppsala.
För att ta sig till hotellet tar man buss 3 mot Nyby från Vaksala torg och hoppar av på
Lagerlöfsgatan för att sedan gå sista biten.
På lördagen kommer det hållas Afterbeach på Hamnpaviljongen i Uppsala. Som spelare på SBT
Uppsala kan man köpa inträde för det rabatterade priset 150kr. Då ingår mat och en dryck.
Kvällen i ära har vi uteserveringen för oss själva med egen bar, bartender och dansgolv! För mer
information gå till Afterbeach SBT 2018 på facebook där även instruktioner för anmälan finns.
https://www.facebook.com/events/257369798142513/

Tävlingsledare
Fyrishovs BC
Simon Jepsson
jepsson.gmail@gmail.com
070 – 623 55 05

