TÄVLINGSINFORMATION
SBT Göteborg 2018
Speldatum
13 juli – 15 juli
Spelplats
Beach Center
(Krutvägen 6, 415 28 Göteborg)
Inskrivning
Vi kommer inte ha något tekniskt möte. Inskrivning sker via mejl till sandra.krook@gbcbeach.com
efter det att spelschemat har publicerats och senast 19.00 torsdag 12/7. Hör ni av er efter 19.00
förlorar ni platsen och frågan går till nästa lag på anmälningslistan. Inga partnerbyten kan ske efter
denna tidpunkt.
Eftersom vi inte har något tekniskt möte är det viktigt att du läser igenom denna information från
början till slut.
Tävlingsinformation
Turneringen kommer spelas med modifierat gruppspel för 16 lag. Det innebär att alla lag är
garanterade två matcher och att man spelar minst en match på fredag samt minst en på lördagen.
Friytan på en av spelbanorna under fredagen kommer vara något mindre än övriga spelbanor.
Domare
Spelarna kommer själva döma vissa matcher första tävlingsdagen. Förlorande lag stannar och dömer
nästa match på sin bana. Gäller endast side courts.
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.
Program
Torsdag 12 juli
16.00 Summer Trophy – företagsturnering
Fredag 13 juli
12.00 - 20.00 Matcher
Lördag 14 juli
9.00 - 21.00 Matcher
19.00 Buffé och Officiell beachfest

Söndag 15 juli
10.00 Damsemifinal 1
11.00 Damsemifinal 2
12.00 Herrsemifinal 1
13.00 Herrsemifinal 2
14.00 Damfinal
15.00 Herrfinal
17.00 Final Fotbolls-VM
Prispengar
Prispengar kommer att delas ut och fördelas på de fyra högst placerade lagen i respektive klass.
1:a 7500 kr
2:a 4500 kr
3:a 1500 kr
Uppvärmningsbanor och banhyra
Som spelare i SBT får du träna gratis på våra inomhusbanor mellan tors-sön. För att boka träningstid
inomhus mejla till sandra.krook@gbcbeach.com. Vill du boka en bana utomhus görs detta via vårt
vanliga bokningssystem och nuvarande prislista gäller: https://beachcenter.se/spela/boka-bana
Under fredagen är uppvärmningsbanorna inomhus. Lördag och söndag finns det två
uppvärmningsbanor utomhus som delas lika mellan dam och herr. De lag närmast match har förtur till
uppvärmningsbanorna.
Omklädning och förvaring
Det finns tillgång till omklädningsrum och duschar. Det finns skåp för förvaring. Ta med eget lås.
Boende
Rekommenderat boende är Kviberg Park Hotell som ligger vägg i vägg med Beach Center bara 100
meter ifrån. Ring +46 31 3951100 för bokning och uppge koden ”BeachCenter”.
Mat
Alla spelare i SBT har 20% rabatt på vår restaurangmeny. Mat beställs i vår utebar under helgen som
har följande öppettider:
Fredag: 11.00-21.30
Lördag: 12.00-21.30
Söndag 11.30-20.00
Kiosk och lättare mat och dryck finns att köpa under hela dagen.
Gym och Spelarlounge
Samtliga spelare kommer kunna hämta ut ett accesskort som ger tillgång till spelarlounge (vån. 2) och
gym (vån 3.) Accesskortet hämtas ut i receptionen och det är viktigt att korten sen kommer när ni har
åkt ut ur turneringen. Kort som inte lämnas tillbaka kommer debiteras i efterhand.
I spelarloungen kommer det finnas tillgång till kyld dryck, frukt och annat tilltugg. Spelarloungen är
endast till för spelare som är med i turneringen.

Beachfest
På lördagskvällen kl. 19.00 serveras buffé i utebaren. Buffé måste man förköpa i receptionen. Spelare
betalar 80 kr (ord.pr. 100 kr). Begränsat antal så var ute i god tid!
Efter maten och matcherna drar vi på med musik och gott häng i utebaren utlovas! Vill man vidare
senare på kvällen kan man köpa en bussbiljett för 20 kr som tar dig till Hard Rock Café i Göteborg.
Gratis inträde och köföreträde. Bussen går 00.00 från Beach Center.

Varmt välkomna!
Sandra Krook
Göteborg Beachvolley Club
sandra.krook@gbcbeach.com
073-328 19 05

