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Fokus Bordtennisklubb ønsker alle velkommen til
Norgesmesterskap for veteran 11.-12. april 2015.
Vi håper på god deltakelse og minnerike dager i Høyenhallen!
Baller
Bord
Starttider
Spillested
Tidsskjema
Turneringsleder
Overdommer
Ass. overdommer
Teknisk delegert
Trekning

Hvite Stiga Optimum *** 40+, plastballer
Blå Stiga
Spillestart vil være kl 0900 begge dager
Høyenhallen, Traktorveien 15 0678 Oslo
Blir offentliggjort innen 27. mars på våre egne og NBTF sine hjemmesider
Silje Tollerud, e-post st@fokusbtk.no, tlf 46 96 53 17
Torstein Rønningen
Rune W. Johansen
Tore Eig
Offisielle klasser trekkes 30 min. før klassens start. Frammøte minst 45 min før klassestart

Påmelding

Innen 13. mars til vetnm@fokusbtk.no eller pr. post til Fokus BTK, PB 193 Manglerud, 0612 Oslo

Startkontingent

Faktureres klubbene av Fokus BTK pr. epost. Legg derfor med epostadressen til fakturamottaker for
klubben når påmelding sendes inn. Ellers må påmeldingen inneholde spillernavn koblet til aktuelle
klasser fordelt pr dag og med pris.
Vi anbefaler NBTF sin samarbeidspartner thonhotels.no
Alternativt anbefaler vi Scandic hotell Helsfyr: Ved booking oppgi: Block id: 45481879
Mail: helsfyr@scandichotels.com eller telefon 23067878

Overnatting

Annen info
• Turneringen er underlagt NBTF`s konkurransereglement
• Alle spillere må ha lisens
• Alle klasser spilles best av 5 sett
• NIFs dopingbestemmelser vil gjelde alle spillere
• Styrkeseeding vil bli benyttet
• Klasser hvor det er færre enn fire deltakere, og færre enn to for funksjonshemmede, blir strøket som mesterskapsklasse
• I klassene for funksjonshemmede kan stående og sittende klasser slås sammen, både i single og/eller double
• Ved stor deltagelse kan det bli begrensninger, online ranking ved påmeldingstidspunkt vil være gjeldende her
• Det spilles med to- (Corbillion Cup) og tre-mannslag (ny Swaythling Cup) i lagklassene. Man må oppgi navn på minst 2
h.h.v. 3 spillerne på laget ved påmelding. (se Konkurransereglementet 2.12.4.2.2 og 2.12.4.2.3)
• Det er ikke tillatt med etteranmeldinger i de offisielle klassene
• Det spilles med to- og tre-manns lag i lagklassene. Corbillion og Swaythilng Cup. Se oversikt over klassene for detaljer.
• Se for øvrig NBTF sin håndbok for ytterligere regler og info
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Lørdag (Lag og double)
Herrer veteran lag 35 år

400 kr

(3 manns lag)

Damer veteran lag 35 år

300 kr

(2 kvinners lag)

Herrer veteran lag 50 år

400 kr

(3 manns lag)

Damer veteran lag 50 år

300 kr

(2 kvinners lag)

Herrer veteran lag 60 år

400 kr

(3 manns lag)

Damer veteran lag 60 år

300 kr

(2 kvinners lag)

Herrer veteran lag 70 år

300 kr

(2 manns lag)

Damer veteran lag 70 år

300 kr

(2 kvinners lag)

Herrer veteran double 35 år

180 kr

(Cup)

Damer veteran double 35 år

180 kr

(Cup)

Herrer veteran double 50 år

180 kr

(Cup)

Damer veteran double 50 år

180 kr

(Cup)

Herrer veteran double 60 år

180 kr

(Cup)

Damer veteran double 60 år

180 kr

(Cup)

Herrer veteran double 70 år

180 kr

(Cup)

Damer veteran double 70 år

180 kr

(Cup)

Herrer veteran double 80 år

180 kr

(Cup, innlagt klasse)

Søndag (singelklasser + mix double)
Veteran 35 år mix double

180 kr

(Cup)

Veteran 50 år mix double

180 kr

(Cup)

Veteran 60 år mix double

180 kr

(Cup)

Veteran 70 år mix double

180 kr

(Cup)

Herrer veteran 35 år

180 kr

(Pulje)

Damer veteran 35 år

180 kr

(Pulje)

Herrer veteran 40 år

180 kr

(Pulje)

Damer veteran 40 år

180 kr

(Pulje)

Herrer veteran 50 år

180 kr

(Pulje)

Damer veteran 50 år

180 kr

(Pulje)

Herrer veteran 60 år

180 kr

(Pulje)

Damer veteran 60 år

180 kr

(Pulje)

Herrer veteran 70 år

180 kr

(Pulje)

Damer veteran 70 år

180 kr

(Pulje)

Herrer veteran 80 år

180 kr

(Pulje)

Herrer veteran åpen HC

180 kr

(Pulje)

Herrer veteran 35 år sittende HC

180 kr

(Pulje)

Damer veteran 35 år sittende HC

180 kr

(Pulje)

Herrer veteran 35 år stående HC

180 kr

(Pulje)

Damer veteran 35 år stående HC

180 kr

(Pulje)

