VEDTATTE ENDRINGER I REPRESENTASJONSREGLEMENTET
Forslag 1/1
Navn på endringsforslaget
NBTF_SA_1_2016: Status som «Norsk seriespiller»
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
NBTF sektor Arrangement
Henvisning til §/pkt i regelverket Eksisterende tekst i dagens regel
Ingen. Det er en ny paragraf som skal inn som §1.4.4 i Representasjonsreglementet.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Utenlandsk spiller som bor og jobber fast i Norge.
Kriterier:
- har meldt flytting til Norge i Folkeregistreret
- har en jobb i Norge som varer minst 4 måneder og som er primærjobb
Fordi det er mulig å registrere seg i Folkeregistret i Norge samtidig som man jobber og bor i et
annet land så innføres en tilleggsregel:
Klubber og NBTF kan sendes inn klage på at denne spilleren i praksis ikke har flyttet til Norge.
NBTF har myndighet til skjønnsmessig å vurdere og beslutte om spilleren regnes som «Norsk
seriespiller».
Begrunnelse for forslaget
Forslaget henger sammen med andre endringsforslag fra NBTF sektor Arrangement. Hvis disse
andre forslagene ikke blir vedtatt så ønsker vi fortsatt at begrepet «Norsk spiller» vedtas for evt
senere bruk.
Styrets vedtak
Vedtatt

VEDTATTE ENDRINGER I KONKURRANSEREGLEMENTET
Forslag 1/20
Forslagstiller: NBTFs Administrasjon
Henvisning: Forslag til ny paragraf i Konkurransereglementet punkt 1.4.5
Forslagets ordlyd:
I klasser for Gutter og jenter 10 og yngre skal det ikke arrangeres avsluttende cupspill. Det skal
ikke kåres klassevinnere i disse klassene.
Begrunnelse for forslaget:
Regelverket skal samsvare med NIF sine barneidrettsbestemmelser.

Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 2/20
Kapittel 2 Turneringer
Pkt 2.1.4.7 STIGA 11’ern

Henvisning: Ny paragraf: § 2.1.4.7
Tekst:
STIGA 11’ern arrangeres normalt i forbindelse med NM for yngre. STIGA 11’ern skal så langt det
er mulig fysisk adskilles fra NM i alle sammenhenger. Dette gjelder invitasjon, egen hall for selve
turneringen, påmeldingsskjema, resultatservice, premieutdeling etc.
Begrunnelse for forslaget:
Tydeliggjøre skillet mellom NM yngre og STIGA 11’ern, som hverken er NM klasse, eller innlagt
klasse.

Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 3/20
Forslag 1 fra Lynild:
Kap 2 Turneringer
Pkt 2.5.4.3 NM og SNC
Dagens tekst:
For alle klasser i NM og for offisielle SNC-klasser godtas ikke etteranmeldinger. Unntatt er 3.
avsnitt i pkt. 2.9.1
Forslag til ny tekst:
For alle klasser i NM og for offisielle SNC-klasser godtas ikke etteranmeldinger. Unntatt er 3.
avsnitt i pkt. 2.9.1 og klassene i NM for Veteraner. I NM for Veteraner gis det mulighet for
etteranmeldelser eller korreksjoner frem til 1 uke før start av mesterskapet, med 50 % økt
startkontingent.
Begrunnelse:
I Veteranklassene er sannsynligheten for frafall på grunn av sykdom/skader større enn i de yngre
klassene. Ved denne type frafall vil det ofte være ønskelig/naturlig å endre sammensetning av
double lag, men også hvem som deltar på hvilket lag i lagklassene. Ettersom trekningen skjer rett
før start av klassene, vil en slik regelendring ikke medføre arrangement tekniske problemer. Den
økte startkontingenten vil også bidra til at antall etteranmeldinger blir holdt på et minimum.
Styrets vedtak
Vedtatt, men med 2 uker og ikke 1 som i forslaget

Forslag 4/20
Navn på forslagstiller: NBTF administrasjon
Henvisning til §/pkt i regelverket: 2.7.2.2, andre setning. Samt nye underpunkter.
Eksisterende tekst i dagens regel: I lag og doubleklasser fastsetter NBTF styrkeseedingen.
Seedingen av lag tar utgangspunkt i påmeldte spillere på laget ved påmeldingsfristens utløp.
Forslag til ny tekst: I lag og double fastsettes seedingen etter følgende regler.
Double:
 Samlet plassering i den aktuelle klassen. Det paret med det plasseringssnittet nærmest
null førsteseedes, paret med nest lavest blir andreseedet osv.
 Ved plasseringslikhet avgjøres rekkefølgen med samlet poengsum. Høyest felles
poengsum går foran.
 Ved likhet i poengsum seedes det paret med den høyest rangerte enkeltspilleren.
 Ved likhet avgjør NBTFs rankingkomite.
Lag:
 Man følger normalt oppsett og at spillerne er satt opp i rangert rekkefølge.
 Alle påmeldte lag vurderes og lagenes tre beste spillerne settes opp i rangert rekkelfølge
og utgjør normaloppsettet.
 Spillerne vektes i normaloppsettet og vinneren etter hvem som er rangert høyest i de
ulike singlekampene gir 1 poeng til sitt lag, første lag til 3 poeng regnes som vinnerlaget.
Vinnerlaget rangeres først.
 I Corbillion cup så settes det høyest rangerte paret opp i dobbelkampen for vært lag, og
vektes etter reglene om dobbelseeding.
 Om tre eller flere lag slår hverandre så avgjør NBTF sin rankingkomite.
Begrunnelse for forslaget:
Forslaget medfører ingen praktisk endring da dette er de interne retningslinjene som
rankingkomiteen bruker og har brukt de siste årene. Forslaget har kun til hensikt å fortelle resten
av bordtennis-Norge hvordan arbeidet gjøres slik at alle er klar over prosedyrene. Er også i tråd
med generelle krav fra idretts-Norge om at det skal være mest mulig åpenhet.
Bakgrunnen for at man bruker plassering fremfor poengsum er at det giret bedre bilde av hvem
som har et jevnt lag. F eks så vil nummer 1,2 og 20 kunne bli rangert bak nummer 7,8 og 9 bare
poengsummene faller seg slik.
Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 5/20
Forslag 2 fra Lynild:
Kap 2 Turneringer
Pkt 2.12.2.5 NM for veteraner (siste avsnitt)
Dagens tekst:
For en spiller er det kun tillatt å delta i 1 singleklasse (den klassen spilleren tilhører iht reglement)
og 2 doubleklasser, inklusive Veteran mix double, i samme mesterskap. For en spiller er det kun
tillatt å delta i en lagklasse under samme mesterskap.
Forslag til ny tekst:
For en spiller er det kun tillatt å delta i 1 singleklasse og 2 doubleklasser, inklusive Veteran mix
double, i samme mesterskap. For en spiller er det kun tillatt å delta i en lagklasse under samme
mesterskap.
Begrunnelse:
Forslaget innebærer at det igjen blir tillatt å melde seg på i klassene under den aldersklasse man
tilhører iht regelverket. I de eldre dameklassene har det gjennom flere år vært slik at NM mer
eller mindre har blitt et internt klubbmesterskap. Spillerne ønsker å møte «nye» spillere også i
single under NM, og dagens regelverk har ved flere anledninger bidratt til at damespillere ikke
har meldt seg på til Veteran NM. Denne negative konsekvensen av dagens regelverk vurderes
større enn at det igjen gis mulighet for «spekulering» i å melde seg på i den aldersklassen hvor
man forventer «dårligst» motstand.
Styrets vedtak
Vedtatt. Forutsetning er at det ikke er tilstrekkelig antall spillere i eldste klasse

Forslag 6/20
Forslag 3 fra Lynild:
Kap 2 Turneringer
Pkt 2.12.4.2.1 Generelle bestemmelser
Dagens tekst:
Dersom en klubb ikke kan stille fullt lag, tapes lagkampen.
Om et lag mangler spillere, er det tillatt å sette inn nye spillere i lag som ikke er påmeldt i NM.
Om to påfølgende aldersklasser for lag hver for seg får påmeldt under fire lag kan disse
sammenslås om det blir minimum fire lag til sammen. TD tildeles denne beslutningsmyndighet
om slike hendelser oppstår.
Forslag til ny tekst:
Dersom en klubb ikke kan stille fullt lag, tapes lagkampen.
Om et lag mangler spillere, er det tillatt å sette inn nye spillere i lag som ikke er påmeldt i NM.
Om en aldersklasse for lag får påmeldt under fire lag kan denne klassen sammenslås med
aldersklassen under. TD tildeles denne beslutningsmyndighet om slike hendelser oppstår.
Begrunnelse:
Vi har hatt tilfeller hvor lagklasser ikke har blitt sammenslått fordi den yngre klassen allerede
hadde 4 eller flere lag påmeldt. Det virker direkte ulogisk å la muligheten for sammenslåing av
aldersklasser styres av antall påmeldte i den yngre klassen. Dersom denne regelen
opprettholdes vil det være alt for stor sannsynlighet for at de eldre lagklassene (spesielt for
damer) ikke kan avvikles som offisielle NM-klasser, og til og med at spillerne påmeldt i de eldste
klassene ikke får spilt lagklassen.
Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 7/20
Navn på forslagstiller: Hardanger BTK
Henvisning til §/pkt i regelverket: 2.12.2.1 NM for senior
Eksisternede tekst i dagens regel: Oversikt over alle klassar i NM senior
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt):
Dei fire dobbelklassane for funksjonshemma vert slått saman til ein klasse: funksjonshemma
dobbel
Begrunnelse for forslaget:
Alle funksjonshema spelarar bør få spela dobbel i NM – også sitjande og damer. Deira
dobbelklassar vert normalt strokne eller slått saman. I år stod i invitasjonen at klassane vart slått
saman dersom få deltakarar. Dette ført til at nokon meldte seg på med makker innanfor samme
klasse, medan andre satsa på at klassane kom til å verta slått saman og meldte seg på med
makker frå annan klasse. Kva hadde skjedd med eit par med ein ståande og ein sitjande dersom
det meldte seg på to sitjande par? Då måtte eit slik par ha blitt strokne frå turneringa. At ein skriv
at klassar kanskje kan verta slått saman fører berre til at nokon spekulerer i dette, medan andre
melder seg på med makker i sin klasse. Slik kan det ikkje vera.
NB. Dette gjeld kanskje i andre NM også?
Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 8/20
Navn på forslagstiller: Hardanger BTK
Henvisning til §/pkt i regelverket: 2.12.2.1 NM for senior
Eksisterende tekst i dagens regel:
Spillere som deltar i klasser for funksjonshemmede kan totalt delta i to singleklasser og to
doubleklasser.
Begrunnelse for forslaget: I årets senior-NM meldte Hardanger BTK vår funkjonshemma spelar
på i kun to singleklassar. Når me kom til Molde oppdaga me at andre funksjonshemma spelarer
fekk dleta i tre singleklassar. Det er svært frustrerande når klubbar og spelarar som held seg til
regelveket då får eit dårlegare tilbod enn dei som ikkje gjer det. Dersom det ikkje er eit problem
at funksjonshemma spelarar deltek i tre singleklassar, får ein endra regelverket. Viss ikkje må
arrangørar halda seg til regelverket.
Lovkomiteens innstilling/Styrets vedtak
Vedtatt. Tillates at de kan delta i 3 singleklasser

Forslag 9/20
Navn på forslagstiller: Hardanger BTK
Henvisning til §/pkt i regelverket: 3.9.3.2.4 Single
Eksisterende tekst i dagens regel: I 3. divisjon kan man i de fire siste singlekampene benytte
inntil 2 nye spillere. Oppsett offentliggjøres før kampstart.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt):
I 3.divisjon kan man i de fire siste singlekampene benytte inntil 2 nye spillere.
Begrunnelse for forslaget:
At ein kan bruka nye spelarar i dei siste singelkampane er ein svært god regel, som gjer at ein
kan ha fleire enn fire spelarar med til ein seriekamp eller samlerunde og desse kan få spela meir
enn dobbel. At ein må bestemma dette på førehand er ein av dei mest uforståelege og
meiningslause reglane i regelverket vårt. På same vis som at ein kan setja inn nye spelarar i
dobbel når ein ser kva stillinga er, må ein kunna gjera dette i dei siste singelkampane. Då kan ein
til dømes gje yngre og svakare spelarar matchtrening når ein ser at lagkampen er avgjort. Ingen
kan sjå for seg at fotballlag må setja opp når og kven dei skal bytta inn før kampstart, og slik bør
det heller ikkje vera i bordtennis. Ein annan sak er at så lenge ein kan byta inn fire spelarar i
dobbel, er det ingen grunn til at ein ikkje skal kunna gjera dette også i singel. Ein kan derimot dersom ein vil - ha ei grense på at ein kan bruka maks f eks åtte spelarar i ein lagkamp. Slik det
er no kan ein faktisk bruka ti spelarar. ( fire i singel, fire nye i dobbel og to nye i singel)
Styrets vedtak
Ikke vedtatt

Forslag 10/20
Navn på endringsforslaget
NBTF_SA_2_2016: Status som «Norsk spiller» skal ikke lenger innberettes
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
NBTF sektor Arrangement
Henvisning til §/pkt i regelverket Eksisterende tekst i dagens regel
Konkurransereglementet
3.4.1
INNBERETNING
Innmelding av spillere som ikke har status som ”Norsk spiller” skal skje innen 1. september eller
en uke etter siste terminfestede kamp i runde 7 (gjelder Eliteserie, dameserien og 1. divisjon)
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Hele paragrafen fjernes.
Begrunnelse for forslaget
Vi ønsker mindre byråkrati og tidsfrister for klubbene å forholde seg til. NBTF vil avgjøre om
spilleren kan regnes som «Norsk spiller» hvis andre klubber eller NBTF mener at vilkårene for å
være «Norsk spiller» ikke oppfylles ved kampstart.
Spilleren må selvsagt være registrert inn i Online ranking før kampstart og det er klubbens
ansvar å kontakte rankingkomiteen på dette, samt å sørge for at dette er kvittert i orden tilbake
fra rankingkomiteen.
Lovkomiteens innstilling/Styrets vedtak
Ikke vedtatt

Forslag 11/20
Navn på endringsforslaget
NBTF_SA_3_2016: Kun 1 «utenlandsk» spiller pr lagkamp
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
NBTF sektor Arrangement
Henvisning til §/pkt i regelverket Eksisterende tekst i dagens regel
Konkurransereglementet
3.4.2.1 Antall utenlandske spillere
Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk spiller”, og Iagserien er åpen for alle EU/
EØS-borgere. En klubb kan i tillegg benytte en utenlandsk spiller som ikke har status som “norsk
spiller” eller er EU/EØS – borger, per seriekamp.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk spiller”, «norsk seriespiller» eller er norsk
statsborger. En klubb kan i tillegg benytte en utenlandsk spiller som ikke har status som “norsk
spiller”, «norsk seriespiller» eller er norsk statsborger, per seriekamp.
Begrunnelse for forslaget
Norge er en liten bordtennisnasjon. De nest beste og tredje beste spillerne fra sterke
bordtennisnasjoner dominerer de siste årene seriesystemet så mye at ingen klubber som satser
på å bygge opp et lag med egenutviklede spillere har mulighet til å hevde seg. Man kan «kjøpe»
seg til seier i Norsk eliteserie.
Dette vil da i praksis kun gjelde de utenlandske spillere som kun blir flydd inn til kamp og flydd ut
igjen etter kampslutt. Disse spillerne bidrar minimalt til kompetanseoverføring til norske klubber.
Andre idretter som f.eks fotball som også kan «kjøpe» seg til seier har slike spillere boende i
Norge og de er således verdifulle for den aktuelle klubb i treningsarbeid og lignende.
Seriefinalen 2015 ble spilt med kun spillere som ikke var norske statsborgere. Seriefinalen i 2016
ble spilt med 6 av 8 spillere som var flydd inn til landet ifbm kampen. Av 9 kamper var det kun 1
kamp som en norsk spiller i praksis var med og avgjorde.
Styrets vedtak
Vedtatt, men med 2 utenlandske spillere og ikke 1 som i forslaget

Forslag 12/20
Forslagstiller: NBTFs Administrasjon
Henvisning: Konkurransereglementet punkt 2.10.1.1, siste setning.
Nåværende tekst: I klassene Jenter 11 / Gutter 11 og yngre skal alle deltakerne ha premie.
Ny tekst: I klassene Jenter 12 / Gutter 12 og yngre skal alle deltakerne ha premie.
Begrunnelse for forslaget:
Regelverket skal samsvare med NIF sine barneidrettsbestemmelser.
Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 13/20
Navn på endringsforslaget
NBTF_SA_6_2016: Klasse-endringer NM Junior, Eldre Junior
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
NBTF sektor Arrangement
Henvisning til §/pkt i regelverket Eksisterende tekst i dagens regel
Berører konkurransereglementet §2.12.2.2, §2.12.2.3, §2.12.3.6
2.12.2.2 NM for eldre juniorer
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer eldre junior lag, Damer eldre junior
lag, Herrer eldre junior single, Damer eldre junior single, Herrer eldre junior double, Damer eldre
junior double, Eldre Junior mixed double, Funksjonshemmet: Åpen eldre junior single, Herrer
eldre junior sittende single, Damer eldre junior sittende single, Herrer eldre junior stående single,
Damer eldre junior stående single.
2.12.2.3 NM for juniorer
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer junior single, Damer junior single, Herrer
junior double, Damer junior double, Junior mixed double, Herrer junior lag, Damer junior lag,
Herrer junior sittende single, Damer junior sittende single, Herrer junior stående single, Damer
junior stående single, Herrer eldre junior single, Damer eldre junior single, Funksjonshemma
junior åpen double, Funksjonshemma åpen junior single. Dersom det ikke er påmeldt et
tilstrekkelig antall lag i klasse Herrer junior lag og/eller Damer junior lag, kan det alternativt
arrangeres klasse Herrer eldre junior lag og/eller Damer eldre junior lag.
2.12.3.6 Herrer og Damer junior lag, Gutter og Jenter lag
I disse klassene skal det delta maksimalt 32 lag. Lagene velges ut etter disse kriterier, i prioritert
rekkefølge:
 Styrkeseedede lag.
 De åttebeste klubbene fra forrige NM i samme klasse.
 Arrangørklubben.
 Øvrige klubber.
 Klubbenes 2.lag/3.lag osv rangert etter individuell ranking. De tre spillernes
individuelle ranking plassering (ikke poeng) slåes sammen og lag med laveste sum får
plassen uavhengig 2.lag, 3.lag osv. Ved lik sum går laget med best rangerte spiller
foran.
Hvis flere klubber står likt på samme kriterium, skal deltakelse avgjøres ved trekning.

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
2.12.2.2 NM for junior og eldre juniorer
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer Eldre Junior lag, Damer Eldre Junior
lag, Herrer Eldre Junior Single, Damer Eldre Junior Single, Herrer Eldre Junior double, Damer
Eldre Junior double, Eldre Junior Mixed Double, Funksjonshemmet: Åpen Eldre Junior
single, Herrer Eldre Junior sittende single, Damer Eldre Junior sittende single, Herrer Eldre
Junior stående single, Damer Eldre Junior stående single.
For funksjonsfriske klasser skal klassene fordeles pr dag slik:
Fredag: Herrer Eldre Junior lag, Damer Eldre Junior lag, Eldre Junior Mixed Double
Lørdag: Herrer Eldre Junior double, Damer Eldre Junior double, Herrer Junior single, Damer
Junior single
Søndag: Herrer Eldre Junior Single, Damer Eldre Junior Single, Herrer Junior double, Damer
Junior Double
2.12.2.3 NM for juniorer
Denne paragrafen utgår
2.12.3.6 Herrer og Damer Eldre junior lag, Gutter og Jenter lag
I disse klassene skal det delta maksimalt 32 lag. Lagene velges ut etter disse kriterier, i prioritert
rekkefølge:
 Styrkeseedede lag.
 De åtte beste klubbene fra forrige NM i samme klasse.
 Arrangørklubben.
 Øvrige klubber.
 Klubbenes 2.lag/3.lag osv rangert etter individuell ranking. De tre spillernes
individuelle ranking plassering (ikke poeng) slåes sammen og lag med laveste sum får
plassen uavhengig 2.lag, 3.lag osv. Ved lik sum går laget med best rangerte spiller
foran.
Hvis flere klubber står likt på samme kriterium, skal deltakelse avgjøres ved trekning.
Begrunnelse for forslaget
Lagklassene utgår for Junior og legges inn for Eldre Junior i stedet for. Junior Mix Double utgår.
Tidsskjema blir endret slik:
Fredag: mixed double Eldre Junior. Lørdag blir det Junior single og Eldre Junior double. Søndag
blir det eldre junior single og junior double.
Dermed vil alle spillere ha klasser få spille alle 3 dager. Dette er forankret i Ungdomskomiteen i
NBTF.
Lovkomiteens innstilling/Styrets vedtak
Vedtatt, men man beholder Junior Lag til fordel for Eldre Junior Lag

Forslag 14/20
Forslagstiller: Laksevåg BTK
Stiga-liagen, Nr.1 kan velge motstander, nr.3 eller 4
I dag er det slik at vinneren av grunnserien i Stiga-ligaen blir trukket mot nr.3 eller 4 i
grunnserien.
Vi foreslår følgende forandring:
Nr.1 i Stiga-ligaen kan velge hvem de vil møte av nr.3 og 4 i sin semifinale.
Begrunnelse:
Det må være en stor fordel å stille med fullt mannskap i grunnserien og en vinner grunnserien. I
ishockey kan de beste lagene velge motstander allerede ifra kvartfinalen og i semifinalen og det
har vært vellykket i den idretten.
Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 15/20
Premier i dame og herreserien, øverste divisjon, Likt på alle områder om premiesummen
skal være lik
I dag er det slik så vidt vi forstår lik premiesum for de beste lagene på dame og herresiden. Men
på herresiden er det slik i dag kontra dameserien:
1)I Stiga-Ligaen for herrer er det en større serieavgift enn på damesiden
2)I Stiga-Ligaen må de 8 lagene betale store dommer utgifter, det er dommere i hver seriekamp
noe det ikke er på damesiden.
3)I Stiga-Ligaen på herresiden må lagene ut i semi og finale kamper med store utgifter, i
dameserien slipper en å spille to ekstra kamper for fire lag før en får utdelt sin premie for
plassering 1-2-3
Vi foreslår at følgende vurderes:
1)Premien for herre serien økes
2)Premie for dameserien settes ned
3)Lik serieavgift vurderes
Eller:
4)Faste dommere innføres i dameserien
5)Det innføres semi og finale for dameserien om en har lik premiesum.
Styrets vedtak
Ikke vedtatt. Styret er enig i prinsippet, men ønsker ikke en umiddelbar innføring.
Styret vil derfor innføre:

-

Overdommer (kun) i både Stiga – liga og dameserien
Høyere serieavgift for damene, men fortsatt noe lavere enn for menn
Beholde premiesummene på nåværende nivå

Dette blir således en gradvis endring

Forslag 16/20
Fire Stiga-Norges cup stevner, ikke to som NBTF ønsker for sesongen 2016-2017
Forbundet har et forslag om at vi kun skal ha 2 Stiga-NC stevner og ikke 3 som i 2015-2016.
Vi foreslår at det i 2016-2017 arrangeres 4 slike Stiga NC stevner. Vi har ingen ting imot at de to
første Stiga NC stevnene er kvalifisering til topp 8.
Begrunnelse:
Alle klubbene kan ikke reise til stevner i Sverige som sentrale klubber på Østlandet kan. Vi må ha
møteplasser for de beste spillerne slik at landslagsspillerne kan møte resten av de beste
spillerne i Norge mer enn i 2 NC stevner og i norske mesterskap.
Styrets vedtak
Styret vedtok å avholde et SNC nr 3 etter jul. I dette SNC legges NM Eldre Jr lag inn.
Dette vedtaket har således ingen innvirkning på avvikling av 2 SNC og SNC finale før jul.

Forslag 17/20
Forslagsstiller Eiker BTK ved Rolf Helge Andersen, Region Sør
Nytt forslag som ikke står i regelverket pr dd
5. april 2016 var det et fulltallig styre i Eiker BTK som skulle diskutere hva jeg sendte til
Veterankomite ang. “klasseinndelingene” resultatet ble: et samlet styre var enige
i forslaget, ang. klasseinndelingene til VET NM og på samme måte som internasjonalt:
Forslag;
Singel: fra 60-64 år, 65-69år, 70-74år, 75-79år, 80-84år, og 85-89år- osv.
Om en klasse blir liten, settes de bare ned en klasse.
Også lag på samme måte, med 5 års intervaller, og det var ingen innvendinger mot blandete lag
etter fylte 70 år fordi dette ville bli på samme måte som double, dette bør også gjelde damer og
Mixed double.
De som var tilstede på styremøte var følgende: Jan Sandberg, Gunnar Mathiesen, Rune
Fredriksen, Asle Kirkeseter, Trond Meinseth, Fredrik Edvartsen og Rolf Andersen
Begrunnelse:
Flere stiller ikke opp på stevner, blant for eksempel 69 åringer, da de må spille mot personer på
60 år. 10 års aldersforskjell er mye etter hvert som man blir eldre.
Flere i vår klubb ønsker ikke å stille neste år, fordi det ikke er 5 års intervaller.
Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 18/20
Forslag fra Husøy og Foynland om endringer i konkurransereglementet.
Dagens regel: 3.9.3.2.4
I 3. divisjon kan man i de fire siste singlekampene benytte inntil 2
nye spillere. Oppsett offentliggjøres før kampstart.
Foreslås endret til:
I de fire siste singlekampene kan man benytte inntil 2 nye spillere.
Det vil si at det gjelder alle (eventuelt flere) divisjoner (ikke bare 3. divisjon) og at et eventuelt
bytte ikke må oppgis på forhånd.
Begrunnelse:
Ved bruk av en femte spiller vil lagkampene få et ekstra taktisk moment liknende det å bytte
spiller i 2./3.-posisjon. I tillegg vil det kunne gi flere muligheter til yngre spillere som i
utgangspunktet ikke har nivået helt inne til å byttes inn og få matching på et høyere nivå.
Å ta bort setningen om at det må offentliggjøres før start – og at byttene kan skje “plutselig” etter
doublekampene – øker muligheten for å gi yngre spillere sjansen, eller for å gjøre taktiske grep i
en kamp man ligger under.
Styrets vedtak
Ikke vedtatt

Forslag 19/20
Forslag fra Husøy og Foynland om endringer i konkurransereglementet
Det innføres begrensning på 7 spillere i seriesystemet. Midtveis i sesongen kan 1-2 spillere
erstattes med nye i tilfelle overganger eller liknende.
Begrunnelse:
Det kan være ekstremt stor forskjell på lagene som møter opp til de forskjellige samlerundene,
og dette kan direkte påvirke opp- eller nedrykk.
I sesongen 2011/12 stilte B72 2 med totalt 14 spillere i løpet av sesongen i 1. divisjon. I de to
kampene mot Heros stilte de med følgende lag:
Første kamp: Raymond Gonzales, Magnus B. Holm, Eskild Jørgensen, Frode Grini.
Andre kamp: Hogne Jørgensen, Per Kristian Troppen, Kai Stolen, Benjamin Norheim.
Forskjellen i rankingpoeng på disse lagene var på tidspunktene de spilte 3220 poeng.
I 2. divisjon i år kjempet Skien og Husøy om å unngå sisteplassen. I kampene mot Fjell stilte Fjell
med veldig forskjellige lag mot henholdsvis Skien og Husøy:
Mot Skien: Erik Doval, Karl Erik Rasmussen, Kjell Lygren, Svein Nessøy
Mot Husøy: Shangyu He, Erik Doval, Jens Rosenbaum, Petter Vedeler
Forskjellen i rankingpoeng på disse lagene per 1/4-16 er 1523 poeng. Dette hadde direkte
innvirkning på sluttabellen da Skien endte to poeng foran Husøy, etter å ha slått Fjell 6-4.
Det er veldig uvanlig i andre idrettsgrener at lagoppstillingene endrer så mye fra kamp til kamp,
spesielt førstelag (som i Fjells tilfelle). Derfor foreslås en maksbegrensning på antall spillere til 7.
Styrets vedtak
Ikke vedtatt

Forslag 20/20
Forslag fra Husøy og Foynland om endringer i konkurransereglementet
Dagens regler: 3.11.3.2
Nedrykk – Lag nr. 7 og 8 fra de to 2. divisjonsavdelingene rykker
ned i 3. divisjon
3.11.4.1
Opprykk – De åtte avdelingsvinnerne i avdeling 3A-3H spiller
kvalifisering om fire opprykksplasser.
Kvalifisering: 2 grupper med fire lag i hver pulje. Puljene vil bli trukket. Lag nr. 1 og
2 i hver pulje rykker opp til 2. divisjon.
Foreslås endret til:
Nedrykk fra 2. divisjon og opprykk fra 3. divisjon bestemmes gjennom en kvalifisering mellom lag
nr. 7 og 8 fra de to 2. divisjonsavdelingene og de åtte avdelingsvinnerne i 3. divisjon.
Kvalifisering: 2 grupper med seks lag* i hver pulje. Puljene vil bli trukket**. Lag nr.1 og 2 fra hver
pulje kvalifiserer seg til neste sesongs 2. divisjon.
* På forhånd bør det avklares om alle 12 lag er interesserte i å spille neste sesongs 2. divisjon for
å sikre lik størrelse på puljene.
** Lag 7 fra 2. divisjonsavdeling A skal i pulje med lag 8 fra 2. divisjonsavdeling B og vice versa.
En styrkeseeding basert på gjennomsnittlig rankingpoeng på spillerne som har deltatt i løpet av
sesongen vil bli gjennomført i forkant av trekning. Geografiske hensyn kan også tas.
Begrunnelse:
Da nivåforskjellene mellom de ulike 2.divisjonsavdelingene og 3. divisjonsavdelingene er stor – i
hovedsak på grunn av styrkeforskjellen mellom de ulike regionene og at avdelingene deles inn
etter geografi – foreslås det å innføre kvalifiseringsspill mellom de to siste i hver 2.
divisjonsavdeling og avdelingsvinnerne i 3. divisjon. Dette utgjør totalt 12 lag (4 fra 2. divisjon og
8 avdelingsvinnere i 3. divisjon) og foreslås gjennomført på følgende måte:
To puljer med seks lag i hver pulje. Fem kamper per lag. Kan gjennomføres som en ekstra
samlerunde. De to beste fra hver gruppe får spille 2. divisjon sesongen etter. Det er langt fra
sikkert at alle lagene er interesserte i å spille 2. divisjon, eller at det er 8 3. divisjonsavdelinger.
De siste sesongene har vist at kvalifiseringsspill ikke har vært nødvendig og at lag som har
havnet på nedrykksplass i 2. divisjon har beholdt plassen i divisjonen. Det er derfor sannsynlig at
antall kamper i en kvalifisering kan bli færre, da det ser ut til å være “vanskelig nok” å fylle opp to
avdelinger med totalt 16 lag.
Som nevnt er nivåforskjellene mellom de ulike avdelingene store – ofte pga. geografiske
tilrettelegginger ved oppsett av avdelingene, både i 2. og 3. divisjon. Sammenlikning av
gjennomsnittlig rankingpoeng på avdelingsvinnerne i 3. divisjon, 7.-8.plass i 2. divisjon avdeling A
og 5. til 8. plass i 2. divisjon avdeling B:
Avdeling
Lag
Rankingpoeng
1. plass 3E
Stord
2062,5
1. plass 3A
Oppegård
1904
6. plass 2B*
B72 2
1875
1. plass 3C
Kobra
1862,5
7. plass 2A
Skien
1841
8. plass 2A
Husøy
1829,5
5. plass 2B*
Bodø
1766,5
1. plass 3B
Ham-Kam
1760,5
1. plass 3F
Vikåsen 2
1717
1. plass 3D
Lia 3
1683,5
7. plass 2B
Narvik
1613,5
8. plass 2B
Rana
1608
1. plass 3G
Tromsø
1552
* For å illustrere forskjellen mellom 2. divisjonsavdelingene.

Av tabellen over ser man at forskjellen i rankingpoeng mellom lagene i de ulike avdelingene er
veldig store. Man ser blant annet at laget som endte på 5. plass i 2. divisjon avdeling B har lavere
gjennomsnittlig rankingpoeng enn laget som endte på 8. plass i avdeling A. I tillegg ser man at 4
av de 7 avdelingsvinnerne har lavere gjennomsnittlig rankingpoeng enn nedrykkslagene i 2.
divisjon avd. A.
Dagens oppsett gjør dermed at det blir en skjevfordeling i opp-/nedrykk sett opp mot antatt
styrkeforhold basert på rankingpoeng.
Styrets vedtak
Ikke vedtatt

VEDTATTE ENDRINGER I TILLEGGSBESTEMMELSENE
Forslag 1/5
Navn på forslagstiller
NBTF sin administrasjon ved Bengt Paulsen
Eksisterende tekst og henvisning til Kapittel 1
1.1.4 i tilleggsbestemmelsene.
Arrangør skal presentere tidsskjemaet på NBTF sin hjemmeside og til hver enkelt deltakende
klubb etter at fristen for påmelding er utløpt, og senest en uke før mesterskapet. NM skal starte
opp med lag fredag kl. 10.00.
Forslag til ny tekst
1.1.4 (nye kulepunkter)
(1) NBTF skal utarbeide et fast tidsskjema som alle arrangører av NM senior skal benytte.
(2) Arrangør skal presentere detaljert tidsskjemaet på NBTF sin hjemmeside, på egen
hjemmeside / arrangementssidene en uke før NM begynner.
(3) NBTF skal levere detaljert tidsskjema til arrangør ved tildeling av arrangement slik at
arrangør kan rette arbeidet inn etter kravene tidsskjema stiller.
(4) Alle kamper skal tid og bordfestet.
(5) Tid og sted for hver enkelt kamp skal følge med trekningen.
(6) Trekningen skal offentliggjøres dagen før klassestart, og senest 20:00.
1.1.8 (nytt kulepunkt)
 Kvalitetssikre at arrangør følger detaljert tidsskjema og gjøre mindre endringer på
skjemaet om påmeldingsoversikten tilsier at antall påmeldte umuliggjør gjennomføring av
skjemaet.
Begrunnelse for forslaget:
Noe av det som er mest etterlengtet hos spillere, trenere og tilskuere under turneringer i Norge er
at man ikke vet når man skal spille, og at man ikke vet hvilke kamper som spilles på ulike bord.
Et av de største irritasjonsmomentene under et NM, både for spillere, lagledere og tilskuere er at
man aldri vet når kampene skal arrangeres og at man ikke kan forberede seg på motstanden da
det trekkes rett før klassestart. Den gangen reglen om trekning så tett opp til klassestart ble lagd
var det begrunnet med arrangør skal ha mulighet til å komprimere stevnet mest mulig så det ikke
blir unødvendig venting samt at man skulle slippe WO kamper. Dette er vel og bra på mindre
stevner, men på et senior NM så er ikke dette hovedfokuset. Hovedfokuset skal ligge på å lage
så bra forutsetninger for spillerne som mulig til å spille best bordtennis. Dette gjør spillerne best
ved å kunne forberede seg litt mer langsiktig til kampene. Vi ser internasjonalt at det trekkes
langt tidligere på de største turneringene (mesterskap og pro tour) enn det vi gjør i Norge.
Forslaget inneholder et detaljert tidsskjema som er innenfor rammene av hva som kan
arrangeres i en vanlig idrettshall med 16 bord og innenfor tidsrammene som regelverket setter.
Forslaget tar høyde for følgende deltagelse:
16 herrelag (Maks grense i hht. regelverket)
16 damelag (Maks grense i hht. regelverket)
58 i Herrer elite (31 på Hokksund) (Regelverket sier 80, mulig regelendring til 58?)
34 i Damer elite (21 på Hokksund)
32 par i mix dobbel (22 på Hokksund)
32 par i herrer dobbel (14 på Hokksund)
40 par i herrer B dobbel (25 på Hokksund)
16 par i damer dobbel (10 på Hokksund)
64 i Herrer B (61 på Hokksund)
16 i åpen handicapklasse
Totalt åpner tidsskjemaet for 170 spillere.
Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 2/5
Navn på endringsforslaget
NBTF_SA_4_2016: Endringer på Norgescupfnalen
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
NBTF sektor Arrangement
Henvisning til §/pkt i regelverket Eksisterende tekst i dagens regel
Tilleggsbestemmelsene
§3.1.2, §3.1.4, §3.1.5, §3.1.6, §3.2.1
3.1.2
STIGA NORGESCUPFINALER
Stiga Norgescupfinale, som arrangeres etter at SNC er avholdt, arrangeres samme weekend
(lørdag og søndag) for følgende 14 klasser:
Herrer elite, Damer elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Herrer junior, Damer junior,
Gutter 15 år, Jenter 15 år, Gutter 13 år, Jenter 13 år. Herrer funksjonshemmede stående, Damer
funksjonshemmede stående, Herrer funksjonshemmede sittende og Damer funksjonshemmede
sittende. Klasser for funksjonshemmede kan slås sammen dersom deltakelsen er lav. I
ovennevnte 14 klasser deltar spillere i henhold til punkt 3.2.1 Deltakere i Stiga Norgescupfinalen.
3.1.4
SPILLEFORM
Det spilles “alle mot alle” i en pulje på 8 spillere. Alle spillere settes opp i henhold til online
ranking 1-8. Klubboppgjør må spilles dag 1 og overstyrer fastsatt spillerekkefølge. Eventuelle
”wild-card”-spillere settes opp blant de øvrige kvalifiserte i henhold til plasseringen i ”Online
ranking”, eventuelt ved skjønn. Følgende spillerekkefølge benyttes:
Runde 1
1-8, 2-7, 3-6, 4-5
Spilles lørdag
Runde 2
1-6, 2-5, 3-8, 4-7
Spilles lørdag
Runde 3
1-4, 2-3, 5-8, 6-7
Spilles lørdag
Runde 4
1-7, 2-8, 3-5, 4-6
Spilles lørdag
Runde 5
1-5, 2-6, 3-7, 4-8
Spilles søndag
Runde 6
1-3, 2-4, 5-7, 6-8
Spilles søndag
Runde 7
1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Spilles søndag
Alle kampene i samme runde skal starte samtidig. Alle kamper, bortsett fra eliteklassene, skal
spilles best av 5 sett. I eliteklassene spilles best av 7 sett. NBTF kan beslutte å slå sammen
klasser, eventuelt redusere antallet spillere i klasser med lav deltakelse.
3.1.5
TIDSSKJEMA
Alle kamper skal være tidfestet i programmet.
I de nye tilleggsbestemmelsene for SNC finale legges det opp til at følgende klasser spilles
samtidig, på inntil 16 bord;
Gr. 1 – Gutter 13 år, Damer junior, Herrer junior, Herrer eldre junior
Gr. 2 – Gutter 15 år, Jenter 15 år, Funksjonshemmede, Damer eldre junior
Gr. 3 – Herrer elite, Damer elite, Jenter 13 år
Dersom det blir flere enn en klasse for funksjonshemmede må antall bord økes. Tidsskjema
(forslag til arrangøren – kan fravikes dersom TD aksepterer dette).

3.1.6 TIDSSKJEMA
Lørdag – Gr. 1 kl 1030 og kl 1110
Lørdag – Gr. 2 kl 1150 og kl 1230
Lørdag – Gr. 3 kl 1310 og kl 1410
Lørdag – Gr. 1 kl 1530 og kl 1610
Lørdag – Gr. 2 kl 1650 og kl 1730
Lørdag – Gr. 3 kl 1810 og kl 1910
Søndag – Gr. 1 kl 0900 og kl 0940
Søndag – Gr. 2 kl 1020 og kl 1100
Søndag – Gr. 3 kl 1140 og kl 1240
Søndag – Gr. 1 kl 1340
Søndag – Gr. 2 kl 1420
Søndag – Gr. 3 kl 1500
Åpningsseremoni – lørdag kl 0940 eller kl 1440 (TD avgjør)
3.2.1








DELTAKERE I STIGA NORGESCUPFINALEN
De 8 spillerne med flest SNC-poeng sammenlagt i de 3 SNC-stevnene, er normalt
kvalifisert til Stiga Norgescupfinalen. Dersom NBTF benytter wild card, se kulepunkt 2,
vil tilsvarende færre spillere enn de «8 spillerne med flest SNC-poeng, være kvalifisert.
I Herrer og Damer elite, samt i klassene for funksjonshemmede spillere, kan imidlertid
NBTF, om ønskelig benytte inntil 2 “Wild-cards” og ta ut andre spillere. Spillere som
kan få wild card skal være norske landslagsspillere som spiller i utenlandske klubber
og som har deltatt på minimum ett SNC.
Dersom det er ledige plasser tas spillere ut av NBTF på bakgrunn av ”Online
Ranking”.
Ved poenglikhet er den kvalifisert som har høyest enkeltplassering, deretter den som
er høyest rangert. Ved likhet etter dette avgjør NBTF uttaket.
Spillere har kun anledning til å delta i sin egen klasse. Unntak kan gjøres for spillere
som er kvalifisert til seniorklassene, og for spillere som kun er kvalifisert for annen
klasse, eller andre klasser enn «egen klasse».

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
3.1.2
ANTALL STIGA NORGESCUPFINALER
Stiga Norgescupfinale, som arrangeres etter at SNC er avholdt, arrangeres samme weekend
(lørdag og søndag) for følgende 10 klasser:
Herrer elite, Damer elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Gutter 15 år, Jenter 15 år.
Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede stående, Herrer
funksjonshemmede sittende og Damer funksjonshemmede sittende. Klasser for
funksjonshemmede kan slås sammen dersom deltakelsen er lav. I ovennevnte 10 klasser deltar
spillere i henhold til punkt 3.2.1 Deltakere i Stiga Norgescupfinalen.

3.1.4
SPILLEFORM
Det spilles “alle mot alle” i en pulje per klasse. Alle spillere settes opp i henhold til online ranking
1-8. Klubboppgjør må spilles dag 1 og overstyrer fastsatt spillerekkefølge. Eventuelle ”wild-card”spillere settes opp blant de øvrige kvalifiserte i henhold til plasseringen i ”Online ranking”,
eventuelt ved skjønn. Følgende spillerekkefølge benyttes:
Runde 1
1-8, 2-7, 3-6, 4-5
Spilles lørdag
Runde 2
1-6, 2-5, 3-8, 4-7
Spilles lørdag
Runde 3
1-4, 2-3, 5-8, 6-7
Spilles lørdag
Runde 4
1-7, 2-8, 3-5, 4-6
Spilles lørdag
Runde 5
1-5, 2-6, 3-7, 4-8
Spilles søndag
Runde 6
1-3, 2-4, 5-7, 6-8
Spilles søndag
Runde 7
1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Spilles søndag
Alle kampene i samme runde skal starte samtidig. Alle kamper, bortsett fra eliteklassene og Eldre
Junior, skal spilles best av 5 sett. Eliteklassene og Eldre Junior spilles best av 7 sett. NBTF kan
beslutte å slå sammen klasser, eventuelt redusere antallet spillere i klasser med lav deltakelse.
3.1.5
TIDSSKJEMA
Alle kamper skal være tidfestet i programmet.
I tilleggsbestemmelsene for SNC finale legges det opp til at følgende klasser spilles samtidig, på
inntil 16 bord (12 bord vil fungere ved normal deltakelse):
Gr. 1 – Herrer eldre junior og Damer eldre junior
Gr. 2 – Herrer elite, Damer elite, funksjonshemmede
Gr. 3 – Gutter 15 år, Jenter 15 år
For gruppe 3 og funksjonshemmede vil ikke gruppetilhørigheten være fast gjennom hele
konkurransen.
Dersom det blir flere enn en klasse for funksjonshemmede må antall bord økes ev. andre
justeringer gjøres. Tidsskjema (forslag til arrangøren – kan fravikes dersom TD aksepterer
dette).
Stiga Norgescupfinalen skal forsøkes lagt til en av de 2 første ukene i desember. Begge
Norgescupene skal være spilt ferdig og det bør tilstrebes minst 3 uker i mellom siste Stiga
Norgescup og Stiga Norgescupfinalen. Hvis dette ikke lar seg gjøre på grunn av f.eks
internasjonale turneringer så skal Norgescupfinalen skyves til et tidligere tidspunkt, alternativt
maks ut til 3dje uke i desember.
3.1.6 TIDSSKJEMA
Lørdag – Gr. 1 + J15: kl 1030 og kl 1130
Lørdag – Gr. 2: kl 1240 og kl 1340
Lørdag – Gr. 3: kl 1440 og kl 1520
Lørdag – Gr. 1 + FH: kl 1600 og kl 1700
Lørdag – Gr. 2 + G15: kl 1800 og kl 1900
Søndag – Gr. 3: kl 0900 og kl 0940
Søndag – Gr. 1 + FH: kl 1020 og kl 1120
Søndag – Gr. 2 – FH: kl 1220 og kl 1320
Søndag – Gr. 3: kl 1420
Søndag – Gr. 1 + FH: kl 1500
Søndag – Gr. 2 – FH: kl 1600
Åpningsseremoni foreslås til lørdag kl 1230 (TD avgjør)
3.2.1




DELTAKERE I STIGA NORGESCUPFINALEN
De spillerne med flest SNC-poeng sammenlagt i de 2 SNC-stevnene, er normalt
kvalifisert til Stiga Norgescupfinalen. For Eliteklassen er det kun 8 spillere. For de
andre klassene er det 10 spillere. Dersom NBTF benytter wild card, se kulepunkt 2, vil
tilsvarende færre spillere enn de «8/10 spillerne med flest SNC-poeng, være
kvalifisert.
I Herrer og Damer elite, samt i klassene for funksjonshemmede spillere, kan imidlertid
NBTF, om ønskelig benytte inntil 2 “Wild-cards” og ta ut andre spillere. Spillere som
kan få wild card skal være norske landslagsspillere som spiller i utenlandske klubber
og som har deltatt på minimum ett SNC.







Dersom det er ledige plasser tas spillere ut av NBTF på bakgrunn av ”Online
Ranking”.
Ved poenglikhet er den kvalifisert som har høyest enkeltplassering, deretter den som
er høyest rangert. Ved likhet etter dette avgjør NBTF uttaket.
Spillere har kun anledning til å delta i sin egen klasse. Unntak kan gjøres for spillere
som er kvalifisert til seniorklassene, og for spillere som kun er kvalifisert for annen
klasse, eller andre klasser enn «egen klasse».
Norgescupfinalen er for spillere som er «Norsk spiller», «Norsk seriespiller» eller norsk
statsborger.

Begrunnelse for forslaget
Norge er en liten bordtennisnasjon. Det er ikke mange spillere i Norge som holder høyt nok nivå
til å kunne delta på en Norgescupfinale. Norgescupfinalen skal ha høy prestisje og det skal være
en prestasjon og ære i seg selv å være kvalifisert.
De senere år har vi sett at kravene for deltagelse har blitt for enkle og vi må stramme inn for å
heve prestisjen.
Vi ønsker også å øke prestisjen på Eldre Junior klassene ved å innføre 7-setts kamper der slik
det spilles internasjonalt. Dette er spillere som senere kan bli landslagsspillere og internasjonale
spillere.
Vi beholder antall spillere i eliteklassene til 8 spillere. Dette er for å gi disse spillerne maks
mulighet til å forberede seg til kamper og øke eksklusiviteten av å delta her. Hver kamp blir da
enda viktigere.
Vi kan ikke gå for langt ned i antall deltagere totalt for at vi skal kunne ha arrangører som kan
påta seg arrangementet uten å risikere å tape penger på det. Derfor går vi opp fra 8 til 10
deltagere i de fleste klasser. Tidligere har det vært 80 deltagere for funksjonsfriske. Nytt forslag
innebærer 56 deltagere for funksjonsfriske. For funksjonshemmede blir det i teorien mulig å få
flere deltagere, men i praksis vil det nok bli 1 stor klasse med 10 deltagere. Det kan altså variere
fra 10 til 40 deltagere i funksjonshemmede klasser mot en variasjon på 8-32 i dag avhengig av
påmeldingene.
Vi fjerner deltagelse for utenlandske spillere som ikke bor i Norge. De siste årene har gode
utenlandske spillere spilt 1 Norgescup og deretter deltatt i eliteklassen i Stiga Norgescupfinalen
og der ganske enkelt tatt førstepremien med de pengene det innebærer. Vi ønsker at de beste
norske spillerne skal ha ganske god sjanse til å vinner her.
Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 3/5
Navn på endringsforslaget
NBTF_SA_5_2016: Endringer i Stiga Norgescup
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
NBTF sektor Arrangement
Henvisning til §/pkt i regelverket Eksisterende tekst i dagens regel
Tilleggsbestemmelsene
§2.1.2, §2.1.4 (ikke endring i underkapitler), 2.1.11
2.1.2
ANTALL SNC
Det arrangeres tre SNC-stevner per spilleår. Disse leder frem til Stiga Norgescupfinalen, se
kapittel 3.
2.1.4
SNC-KLASSER
Følgende klasser (kun single) er obligatoriske å arrangere:
Lørdag: Herrer elite, Herrer junior, Damer elite, Damer eldre junior, Jenter 15 år, Herrer
funksjonshemmede sittende, Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede
sittende, Damer funksjonshemmede stående.
Søndag: Herrer eldre junior, Gutter 15 år, Gutter 13 år, Gutter 11 år, Damer junior, Jenter 13 år,
Jenter 11 år.
Av disse klassene er følgende klasser offisielle SNC-klasser, det vil si klasser der det gis faste
poengsummer for plasseringen i klassen, og som gjelder som kvalifisering til Stiga
Norgescupfinalen: Herrer elite, Damer elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Herrer
junior, Damer junior, Gutter 15 år, Jenter 15 år, Gutter 13 år, Jenter 13 år. Herrer
funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede stående, Herrer funksjonshemmede
sittende og Damer funksjonshemmede sittende.
Starttider for SNC (første klasse lørdag og første klasse søndag) skal oppgis i innbydelsen.
2.1.11 AVVIKLING
De obligatoriske SNC-klassene skal arrangeres innenfor tidsrommet 10 00 – 21 00 lørdager og
09 00 – 17 00 søndager

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
2.1.2
ANTALL SNC
Det arrangeres 2 SNC-stevner per spilleår. Disse leder frem til Stiga Norgescupfinalen, se
kapittel 3.
2.1.4
SNC-KLASSER
Følgende klasser (kun single) er obligatoriske å arrangere:
Lørdag: Herrer elite, Herrer junior, Damer elite, Damer eldre junior, Jenter 15 år, Herrer
funksjonshemmede sittende, Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede
sittende, Damer funksjonshemmede stående.
Søndag: Herrer eldre junior, Gutter 15 år, Gutter 13 år, Gutter 11 år, Damer junior, Jenter 13 år,
Jenter 11 år.
Av disse klassene er følgende klasser offisielle SNC-klasser, det vil si klasser der det gis faste
poengsummer for plasseringen i klassen, og som gjelder som kvalifisering til Stiga
Norgescupfinalen: Herrer elite, Damer elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Gutter 15
år, Jenter 15 år, Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede stående, Herrer
funksjonshemmede sittende og Damer funksjonshemmede sittende.
Starttider for SNC (første klasse lørdag og første klasse søndag) skal oppgis i innbydelsen.

2.1.11 AVVIKLING
De obligatoriske SNC-klassene skal arrangeres innenfor tidsrommet 10 00 – 21 00 lørdager og
09 00 – 17 00 søndager.
De offisielle SNC-finaleklassene skal ha faste bord sentralt i hallen mhp publikum. De skal ha
spillerpresentasjon/oppstilling med dommere fra semifinale. De skal ha tidfestede kamper alle
runder etter puljespill. Dette skal ikke avvike pga andre klasser ettersom de bordene det spilles
på skal være «reserverte». Det kan spilles andre klasser på disse bordene innimellom, men det
skal aldri kunne forskyve de offisielle klassene.
Begrunnelse for forslaget
Høyne prestisje og kvalitet på Stiga Norgescup samt få de til å harmonere med endringsforslag i
Stiga Norgescupfinale.
Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 4/5
Forslagstiller: NBTFs Administrasjon
Henvisning: Tilleggsbestemmelsene kapittel 4 punkt 4.2.1 andre setning.
Nåværende tekst: I klassene Gutter 11 / Jenter 11 og lavere skal alle deltagerne ha premie
Ny tekst: I klassene Gutter 12 / Jenter 12 og lavere skal alle deltagerne ha premie.
Begrunnelse for forslaget:
Regelverket skal samsvare med NIF sine barneidrettsbestemmelser.
Styrets vedtak
Vedtatt

Forslag 5/5
Forslagstiller: NBTFs Administrasjon
Henvisning: Nytt Kapittel 6 – STIGA 11’ern
1.1

ARRANGEMENT

1.1.1

SPILLEHALL

Teknisk delegert (TD), eller den som TD bemyndiger, skal godkjenne spillehallen ved tildeling av
turneringen. Tilgjengelighet for funksjonshemmede spillere skal ivaretas. Ved eventuell flytting til
ny spillehall skal arrangøren søke TD om godkjenning av ny hall. Se også punkt 1.1.8 Teknisk
delegert.
1.1.2

AVVIKLING

Turneringen skal arrangeres på samme tid og av samme arrangør om NM for Yngre.
Klassene som arrangeres er Gutter 11 single, Jenter 11 single, Gutter 11 double, Jenter 11
double, mix double, Gutter 11 lag og Jenter 11 lag.
Klassene er kun åpne for gutter og jenter som er fyller 12 år eller 11 år samme kalenderåret som
STIGA 11ern arrangeres.
STIGA 11ern arrangeres over tre dager, med lagklasser på fredag. double og mix double skal
arrangeres på lørdagen. Singleklassene skal arrangeres på søndagen.
STIGA 11ern skal arrangeres innenfor følgende tidsrammer:
Fredag 10 00 – 20 00, lørdag 09 00 – 21 00 og søndag 09 00 – 17 00
1.1.3

INVITASJON

Arrangøren skal sende utkast til invitasjon til TD for godkjenning minst en uke før planlagt
utsending/offentliggjøring. Se også punkt 1.1.8 Teknisk delegert.
1.1.4

TIDSSKJEMA

Arrangøren skal presentere tidsskjemaet på NBTFs hjemmesider og til hver enkelt deltakende
klubb etter at fristen for påmelding er utløpt, og senest en uke før turneringen.
Alle kampene bør tid- og stedfestes.
1.1.5

RESULTATSERVICE

Resultater skal føres fortløpende på tavler som er tilgjengelige for deltakere og publikum.
Arrangøren skal også fortløpende ha lagkampstillinger tilgjengelig.
1.1.6

SINGLEKLASSER

Jenter 11 og Gutter 11 skal arrangeres som puljespill med avsluttende cupspill. Dersom antallet
spillere som skal spille puljespill ikke er delelig med 4 skal puljene deles inn etter følgende
oppsett;

5 påmeldte spillere 1 pulje á 5 spillere
6 påmeldte spillere 2 puljer á 3 spillere
7 påmeldte spillere 1 pulje á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
9 påmeldte spillere 3 puljer á 3 spillere
10 påmeldte spillere 1 pulje á 4 spillere og 2 puljer á 3 spillere
11 påmeldte spillere 2 puljer á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
13 påmeldte spillere 1 pulje á 4 spillere og 3 puljer á 3 spillere
14 påmeldte spillere 2 puljer á 4 spillere og 2 puljer á 3 spillere
15 påmeldte spillere 3 puljer á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
16 påmeldte spillere 4 puljer á 4 spillere
Osv
Ingen skal direktekvalifiseres til sluttspillet.
1.1.8

TEKNISK DELEGERT

NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD – til hvert arrangement. TDen er arrangørens rådgiver
før, under og etter arrangementet. TDen har også ansvaret for å kvalitetssikre planleggingen av
arrangementet, gjennomføringen av arrangementet og etterarbeidet av arrangementet.
TDen skal:






1.2

godkjenne spillehallen(e) ved tildelingen av arrangementet. Dette kan eventuelt gjøres av
den som TD bemyndiger.
godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber
kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs
tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler
være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest 14
dager etter arrangementet TDens reise- og overnattingsutgifter: Se pkt 2.3.2 under
”Satser”.
AVVIKLING AV LAGKAMPER

Lagkamper i STIGA 11ern avsluttes når et av lagene har vunnet 3 kamper og spillesystemet er
Corbillion Cup, uavhengig av kamprekkefølgen.
Med plasseringsspill menes at det skal spilles om alle plasseringene slik at rekkefølgen blir som
følger; Nr 1, nr 2, nr 3, nr 3, nr 5, nr 5, nr 7, nr 7, nr 9, nr 9, osv. Dermed skal den siste runden i
plasseringsspillet ikke spilles. Under finalekampene skal det ikke arrangeres andre lagkamper.
Ved få deltagene lag, seks eller færre, skal det arrangeres en større pulje med alle lagene mot
alle.
Ved “ujevne” antall deltakende lag (f eks 17, 18 eller 19 lag) bestemmer TD, i samråd med
arrangøren, hvordan plasseringsspillet skal spilles. I alle tilfeller skal plasseringsspillet planlegges
og gjennomføres slik at det blir “mer oppmerksomhet mot finalene i lagkampene”.

1.3

SPILLERE

1.3.1

ANTREKK

Alle spillere fra samme klubb skal stille i samme type trøye og shorts. Andre benklær kan tillates
av kulturelle eller religiøse grunner etter tillatelse fra overdommer.
1.3.2

STARTNUMMER

Alle deltakere skal benytte startnummer, eventuelt spillerens navn på baksiden av trøyen.
Numrene skal være synlige i offentlige deltakerlister og i program.
1.4

DOMMERE

Arrangøren skal sørge for faste dommere til alle kamper. Fra og med semifinale skal alle
dommere være over 16 år. I semifinaler og finaler skal det være nøytrale dommere. I finaler skal
det være 2 dommere.
1.5

UTSTYR

1.5.1

TELLEAPPARATER

Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord.
I finalene skal det være 2 telleapparater (for dommer og hjelpedommer) ved hvert bord.
1.5.2

SPILLEOMRÅDET

Spilleområdet bør være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt.
Alle bord skal være fullstendig inngjerdet hver for seg. På hver kortside av spillområdet skal det
stå en stol til benyttelse for lagleder. I lagklassene skal det være minst fem stoler til hvert lag.
1.5.3

FØRSTEHJELPSUTSTYR

Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.
1.6

PREMIERING

1.6.1

ÅPNING

Det er arrangørens ansvar å sørge for en stilfull åpning av turneringen.
1.6.2

PREMIEUTDELING

Premieutdeling bør foregå umiddelbart etter turneringens slutt på søndag. Dersom det er praktisk
mulig skal premieutdelinger for avsluttede klasser foregå tidligere. Seremonien skal i alle
henseende foregå på en måte som er et NM verdig, det vil blant annet si med seierspall,
høytidelig speakertjeneste, pyntet seremoniområde etc.
1.6.3

PREMIER

Verdien av de totale premier skal være minimum lik 1/4 av innbetalt startkontingent i STIGA
11ern. Regelverket rundt premiering i konkurranseregelverket gjelder for STIGA 11ern.

1.7

PUBLIKUM

1.7.1

SERVERING

Arrangøren skal sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen
under hele mesterskapet.
1.8

FORHOLD TIL NBTF

1.8.1

SPONSORER

Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler NBTF har inngått med sponsorer i forbindelse med
STIGA 11ern.
1.8.2

NBTFs REPRESENTANT

NBTF skal være representert ved arrangementet.
1.9

DISPENSASJON

I spesielle tilfeller kan NBTF etter søknad fra arrangør gi dispensasjon fra tilleggsbestemmelsene
for den praktiske gjennomføringen av et STIGA 11ern-arrangement. En endring må være
godkjent av NBTF. Dispensasjon skal kun gis dersom det bedømmes å kunne fremme norsk
bordtennis, f.eks ved å tilrettelegge for media eller andre samarbeidspartnere.
Styrets vedtak
Vedtatt
Forslaget kvalitetssikres inn mot Barneidrettsbestemmelsene og Konkurransereglementet,
ref vedtak i forslag 2/20

