Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Bordtennisforbund

NM VETERAN 2017

INNBYDELSE TIL VETERAN NM
6.-7. MAI 2017 I TRONDHEIM
Vikåsen BTK har den store gleden av å invitere landets veteranspillere til NM for Veteraner i
Trondheim i starten av mai.
Vi ser frem til en fremragende mai-helg i nydelige Trondheim med masse bordtennis, hard
konkurranse og godt samvær med gode bordtennisvenner fra hele landet!

Tid og sted



Hall: Trondheim Spektrum (Nidarøhallen) – i Trondheim sentrum, gåavstand fra hoteller
Tidspunkt:
o Lørdag 6.mai 09:00 – 20:30 (hallen åpner 07:30)
o Søndag 7.mai 09:00 – 17:00 (hallen åpner 07:30)

Tidspunkt for klasser



Lørdag: Damenes Lagklasser, Herrenes Lagklasser, Herrenes doubleklasser, Damenes
doubleklasser
Søndag: Mix-double klasser, alle singleklasser

Det kan bli noen mindre endringer (f.eks finalespill i en eller flere doubleklasser arrangeres på
søndag, eller at noen innledende singlekamper går på lørdag) – men vi forventer at klassene går som
antatt. Det vil være Overdommer og TD i samarbeid med arrangøren som setter endelig tidsskjema
etter at påmeldingene er kommet inn.

Dommere og arrangør





NBTFs Tekniske delegert (TD): Torstein Rønningen
Overdommer: Arnt Ove Sporsheim
Assisterende overdommer: Egil Hauge
Turneringsleder (arrangør): Rolf Erik Paulsen, epost: rolf@vikasenbtk.net, mobil: 920 64 636

Bankett
Bankett er på Scandic Lerkendal hotell lørdag 6.mai. På banketten blir det servert en 3-retters meny,
live musikk og underholding – samt utdeling av anerkjennelser fra NBTF.
Prisen på banketten er 495,- påmelding gjøres i det ordinære påmeldingsskjemaet, og betaling gjøres
sammen med betaling av ordinær startkontingent.

INNBYDELSE NM VETERAN 2017

Overnatting
Thon hotell
Norges Bordtennisforbund har en veldig god avtale med Thon hotell i hele Norge. I Trondheim er det
flere Thon-hoteller i sentrum. For å få korrekt rabatt, benytt firmakode TH87822 ved bestilling.
Vi anbefaler å være tidlig ute med hotell-bestilling. Dersom dere ikke finner ledige rom på Thon hotell
– ta kontakt med arrangøren ved Rolf Erik Paulsen, så kan vi være behjelpelige med å finne gode
overnattingsalternativer.

Tekniske forhold:













Turneringen er underlagt NBTF’s konkurransereglement og Norges idrettsforbund og
olympiske komités dopingreglement
Alle deltakere må ha løst lisens.
Samtlige kamper spilles i best av 5 sett.
Dommere etter NBTFs regelverk.
NBTFs OnlineRanking for 1.mai 2017 gjelder for seeding i stevnet.
Trekning utføres 30 minutter før klassestart.
Oppmøte, og avsjekk er senest 45 minutter før klassestart.
Turneringen gjennomføres vha TTCoordinator.
Det benyttes STIGA Expert bord.
Det benyttes STIGA xxx baller.
Spillere dømmer selv i puljespill, og i lagkampene bytter lagene på å dømme.
Reglementet sier nå følgende om etteranmeldinger
o Konkurransereglementet paragraf 2.5.4.3:
I NM for Veteraner gis det mulighet for etteranmeldelser eller korreksjoner frem til 2 uker
før start av mesterskapet, med 50 % økt startkontingent.

Startkontingent og betaling





Herrer Lag: 400,- (unntatt Herrer 70 lag hvor kontingent er 300,-)
Damer Lag: 300,Alle doubleklasser (inkl funksjonshemmede og mix): 180,- pr par
Alle singleklasser (inkl funksjonshemmede): 180,-

I tillegg tikommer det 10,- pr klassestart i avgift til Norges Bordtennisforbund (Stevne 10’ern)
Betalingsfrist: mandag 10.april, Kontonummer: 4200.40.98689
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Klasser og påmelding






Påmeldingsfrist: fredag 7.april.
Påmelding sendes på epost til: vikasen@vikasenbtk.net
En spiller kan kun delta i èn singleklasse (den klassen spilleren tilhører) og to doubleklasser
inkludert mixdouble, samt èn lagklasse
Klasser hvor det er færre enn fire deltakere, færre enn to i klasser for funksjonshemmede, blir
strøket som mesterskapsklasse.
I klassene for funksjonshemmede kan stående og sittende klasser slås sammen, både i single
og/eller double.

Det konkurreres om mesterskapstitler i i følgende klasser:
NB! Det viser seg at det ved siste oppdatering av NBTFs reglement, har singleklassene 45 år og 55
år ved en feil blitt ført inn som NM klasser. Dette medførte at vi som arrangør og overdommer/TD
inviterte til disse klassene.
Etter dialog med forbundet er det besluttet å ikke arrangere disse klassene. Påmeldte i 45-års
klassen vil da «flyttes» til 40-års klassen, og tilsvarende flyttes påmeldte i 55-års klassen til 50-års
klassen.
Damer lag: LØRDAG

Herrer lag: LØRDAG

Damer veteran lag 35 (Corbillion Cup)
Damer veteran lag 50 (Corbillion Cup)
Damer veteran lag 60 (Corbillion Cup)
Damer veteran lag 70 (Corbillion Cup)

Herrer veteran lag 35 (Ny Swaythling Cup, 3-manns lag)
Herrer veteran lag 50 (Ny Swaythling Cup, 3-manns lag)
Herrer veteran lag 60 (Ny Swaythling Cup, 3-manns lag)
Herrer veteran lag 70 (Corbillion Cup, 2-manns lag)

Damer double: LØRDAG

Herrer double: LØRDAG

Damer veteran 35 double
Damer veteran 50 double
Damer veteran 60 double
Damer veteran 70 double
Mix-double: SØNDAG
Veteran 35 mixed double
Veteran 50 mixed double
Veteran 60 mixed double
Veteran 70 mixed double
Damer single: SØNDAG
Damer veteran 35 single (født s. 1982)
Damer veteran 40 single (født s. 1977)
Damer veteran 50 single (født s. 1967)
Damer veteran 60 single (født s. 1957)
Damer veteran 65 single (født s. 1952)
Damer veteran 70 single (født s. 1947)

Herrer veteran 35 double
Herrer veteran 50 double
Herrer veteran 60 double
Herrer veteran 70 double
Herrer single: SØNDAG
Herrer veteran 35 single (født s. 1982)
Herrer veteran 40 single (født s. 1977)
Herrer veteran 50 single (født s. 1967)
Herrer veteran 60 single (født s. 1957)
Herrer veteran 65 single (født s. 1952)
Herrer veteran 70 single (født s. 1947)
Herrer veteran 75 single (født s. 1942)
Herrer veteran 80 single (født s. 1937)
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Funksjonshemmede double: LØR
(uten aldersbegrensning fra 35-)
Herrer veteran stående double
Damer veteran stående double

Funksjonshemmede single: SØNDAG
Herrer veteran 35 sittende single
Damer veteran 35 sittende single
Herrer veteran 35 stående single
Damer veteran 35 stående single
Herrer veteran 35 åpen single
Damer veteran 35 åpen single
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NBTFS SAMARBEIDSPARTNERE

