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ÅRSTALL KLASSER

13-årsklasser, tidligst født 2004 (2004-2007) 

15-årsklasser, tidligst født 2002 (2002-2005) 

Det vil bli arrangert en egen turnering, Stiga 11’ern, sam-
tidig for barn født i 2006-2007. Egen invitasjon vil bli 
sendt ut for dette.

SPILLEFORM

SINGLEKLASSENE

 Spilles som puljespill med avsluttende A-sluttspill. 

 Single-klassene deles inn i A- og B-klasse dersom flere 
enn 64 påmeldte, slik at det blir 48 deltakere i A-klas-
sen. Ved flere enn 96 påmeldte økes antall deltakere 
i A-klassen til 64. 

DOUBLEKLASSENE 

 Arrangeres som cup. 

 I Jenter 15 double og Gutter 15 double arrangeres det 
denne gang B-turnering («Consolation Game») for de 
som går ut i 1. runde, forutsatt at tidsskjema/ kapasitet 
gir rom for dette.  

LAGKLASSENE 

 Arrangeres som cup med plasseringsspill. Plasserings-
spillet spilles til siste plassering i klasser med 16 lag 
eller mindre, og til nest siste plassering i klasser med 
over 16 lag. 

 Jenteklassen spilles som tomannslag Corbillion Cup: 
A-X, B-Y, double, A-Y, B-X. Ett lag består av inntil tre 
spillere fra samme klubb. NB! Den tredje spilleren kan 
byttes inn fra double eller kamp 4 eller 5. Byttet gjelder 
ut lagkampen.

 Gutteklassen spilles som 3-mannslag Ny Swaythling 
Cup: A-Y, B-X, C-Z, A-X, og B-Y. Ett lag består av inntil 
5 spillere fra samme klubb.  

Det blir spilt best av 5 sett i alle klasser. Plasseringsspillet i 
lagklassene kan bli spilt best av tre sett, men kun dersom 
dette er nødvendig av kapasitetshensyn. 

BEGRENSNINGER

 Maks 32 lag i alle lagkonkurranser. 

 Piker kan ikke delta i gutteklasser. 

 Klasser med færre enn 4 deltagere kan bli strøket som 
mesterskapsklasse. I klassene for funksjonshemmede, 
er grensen 2 deltagere.

 Arrangementet er underlagt NBTFs konkurranseregle-
ment og NIF sine dopingbestemmelser (jf. pkt 1.7).

LISENS

Alle lisenspliktige spillere skal ha løst lisens (født 2005 
og eldre), jf. pkt. 1.7 i Konkurransereglementet. Vi minner 
om muligheten for å løse engangslisens. 

BALLER OG BORD

Hvite Stiga*** plastballer. (NB! det blir ikke utlevert baller 
til oppvarming). 

Det vil bli spilt på 36 bord av typen Stiga Expert Roller 
og Stiga Premium Compact.  

TIDSPUNKT

Oppmøte og registrering senest 45 minutter før tidspunkt 
for klassestart ifølge program. Trekning 30 minutter før 
klassestart.

SEEDING

I henhold til konkurransereglementet og NBTFs online 
ranking pr. 1. mars 2016.

PÅMELDING

Påmeldingsskjema skal sendes på epost til pamelding-bt@
oppegardil.no. 

Påmeldingsfrist: 16. februar. Etteranmeldinger godtas 
ikke i NM, 16. februar er absolutt siste frist!

 Husk å oppgi navn på minst 3 spillere i hvert av klubbens 
påmeldte lag i gutter lag og navn på minst 2 jenter i 
hvert av klubbens påmeldte lag i jenter lag. 

 I double er det anledning til å melde på spillere fra 
to forskjellige klubber. Klubbene betaler da hver sin 
halvdel. Det er også lov å melde på en enkeltspiller 
uten makker. Arrangør vil da stå fritt til å sette spilleren 
sammen med en evt. ledig spiller fra en annen klubb.

STARTKONTINGENT

Samlet innbetaling pr. klubb skal betales innen 23. februar 
2018. Ved manglende betaling vil påmeldingen strykes. 
Faktura vil bli sendt umiddelbart etter påmeldingsfristen, 
vennligst oppgi e-postadresse som faktura ønskes på ved 
påmelding. Startkontingenten skal betales til: Oppegård 
Idrettslag v/bordtennisgruppa, Kongeveien 289, 1415 
Oppegård, Kontonr.: 1100.41.07642.

PREMIERING

Ifølge reglementet. 
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FREDAG

Offisielle klasser Type Pris

Jenter 15 lag Corbillion Cup kr 310,–

Gutter 15 lag Ny Swaythling Cup kr 410,–

LØRDAG

Offisielle klasser Type Pris

Jenter 15 double Cup kr 150‚–

Gutter 15 double Cup kr 150‚–

Mixed double Cup kr 150‚–

Jenter 15 sittende single Pulje kr 120,–

Gutter 15 sittende single Pulje kr 120,–

Jenter 15 stående single Pulje kr 120,–

Gutter 15 stående single Pulje kr 120,–

Funksjonshemmede åpen single Pulje kr 120,–

Funksjonshemmede åpen double Cup kr 120,–

Innlagte klasser

Jenter 13 single Pulje kr 120,–

Gutter 13 single Pulje kr 120,–

SØNDAG

Offisielle klasser Type Pris

Jenter 15 single Pulje kr 120,–

Gutter 15 single Pulje kr 120,–

PROGRAM/TIDSPLAN

Vil bli lagt ut på Oppegård IL bordtennisgruppas websider:

oppegardil.no (velg idrett: bordtennis) og på NBTF www.
bordtennis.no. 

TEKNISK DELEGERT

Øivind Eriksen

DOMMERE

Overdommer: Erik Bergerseter. Assisterende overdommer: 
Marianne Troppen Hornnes.

15-årsklassene single: Arrangøren stiller med dommere i 
alle kamper, både i A- og B-klasser.

Double-klassene: Arrangøren stiller med dommere i ho-

vedturneringen. I en evt. B-turnering må spillerne regne 
med å dømme noen andres kamp før de selv spiller, samt 
at utslåtte spillere må regne med å dømme en kamp før 
de er ferdige. 

Lagklassene: Arrangøren stiller med dommere til alle 
kamper i hovedturneringen. I plasseringsspillet vil spillere 
som ikke selv er opptatt med å spille kunne bli bedt om 
å dømme. 

13-årsklassene single: I puljespillet bytter spillerne på å 
dømme kampene til de andre spillerne i puljen. I sluttspillet 
må utslåtte spillere (fra puljespillet og underveis i slutt-
spillet) regne med å dømme en kamp før de er ferdige. 

ARRANGEMENTETS KONTAKTPERSON

Thorfinnur Gudmundsson. Telefon 99 50 17 96, e-post: 
thorfinnur.gudmundsson@online.no
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TIDSPLAN FOR TURNERINGEN:

 Fredag kl.10:00-20:00

 Lørdag kl.09:00-21:00 

 Søndag kl.09:00-17:00

Hallen åpner 1 time og 30 minutter før disse tidspunktene.

KIOSK

Det vil være åpen kiosk under hele arrangementet, hvor 
det selges både varm og kald mat, samt drikke.

PARKERING

Det er gratis parkering ved Sofiemyrhallen. NB: hoved-
parkering for hallen har ikke innkjøring fra Holbergs vei, 
se eget parkeringskart med forklaringer på våre nettsider.

OVERNATTING

 Thon Hotels I henhold til NBTFs samarbeidsavtale 
anbefales Thon Hotel i Oslo eller Ski. Gå inn på bord-
tennis.no/samarbeidspartnere/ og klikk på logoen til 
Thon Hotels.

 Quality Hotel Entry, Mastemyr (ca. 5 min kjøring fra 
hallen, bussforbindelse). choice.no/quality/mastemyr

AKTIVITETSTILBUD I NÆROMRÅDET

 HurlumHeiHuset lekeland. I gangavstand fra hallen, 
med ett av Norges største lekeland og egen Megazone. 
www.hurlumheihuset.no

 Sofiemyr Svømmehall (i samme bygg som hallen). Ett 
12,5 x 25 meter basseng, samt eget basseng for de 
minste.

 Skiløyper (inkl. lysløype). Det er fine forhold for skigåing 
i gangavstand fra hallen, med flotte preparerte løyper. 
For løypeprofil og føremelding, se www.skiforeningen.
no/marka/steder/?id=283

 The Well (i gangavstand fra hallen). Nordens største 
spa med bl.a. 11 ulike bassenger, 15 forskjellige saunaer 
og dampbad, nesten 100 dusjer, fossefall og onsen, 
orientalsk hamam og marokkansk rhassoulbad. thewell.
no

Vi ønsker alle velkommen til NM for yngre 2018! Vi i 
Oppegård Idrettslag ønsker å gjøre vårt beste for at 

det skal bli tre hyggelige NM-dager i Oppegård.
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FRA NORSK BORDTENNISFORBUND

Leverandør av premier

Bruk våre samarbeidspartnere. 
– De stiller opp for deg og Norsk bordtennis

Lenker til våre partnere finner dere på bordtennis.no

Leverandør av idrettsgulv


