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(Sist revidert: aug. 2017)

1 Innledning
a) Formålet med disse retningslinjene
Hver region skal årlig arrangere 2 regionscup-turneringer og et Regionsmesterskap, jf.
konkurransereglene til Norges bordtennisforbund (NBTF). Regionsmesterskapet teller også
som tredje runde i regionscupen. Disse retningslinjene skal være utfyllende til Norges
bordtennisforbunds konkurransereglement, inkludert kapittel 4 «RT og RM» i
tilleggsbestemmelsene. Hensikten er å:
• Heve status og kvalitet for Regionscupen (RC) og Regionsmesterskapet (RM).
• Tilrettelegge for at disse stevnene gjennom en hel helg både er tilpasset elite og
bredde, inkludert nybegynnernivået, slik at klubbene kan delta med «hele klubben».
• Øke sannsynligheten for at også middels og lavt rankede spillere opplever
mestringsfølelse og får økt motivasjon ved å spille i disse stevnene.
• Reelt sett bidra til at flere jenter begynner med og fortsetter med konkurransebordtennis.
• Skape større forutsigbarhet når det gjelder hvilke typer klasser som settes opp i
RC/RM, samt når de settes opp i forhold til hverandre, samt hvilken konkurranseform
og nivåinndeling som velges for de ulike klassene.
• Tilstrebe god tidsplanlegging, slik at stevnene blir mer forutsigbare tidsmessig, og at
ventetid for spillere og tilskuere evt. kan reduseres noe.
• Sikre at gjennomføringen er i tråd med barneidrettsbestemmelsene.
b) Regionens ansvar ift. arrangørklubbene
Regionens ansvar når det gjelder RC/RM er som følger:
• Å velge ut (evt. finne) arrangører til de tre stevnene.
• Å administrere poengsystemet for regionscupen, herunder oppdatere sammenlagt
status for hver gang og legge dette ut på regionens nettsider.
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•
•
•

Å kjøpe inn, samt dele ut premier til de tre beste sammenlagt i regionscupens
offisielle klasser.
Å bistå arrangørene i planleggingen av stevnene gjennom en «teknisk delegert» fra
regionen.
Å samle erfaringer fra stevnene med tanke på å kunne foreta forbedringer i
retningslinjene for RC/RM. Evt. å evaluere stevnene etter sesongens slutt.

Øvrig ansvar ligger hos den enkelte arrangørklubb.

c) Rollen til regionens teknisk delegerte (TD)
For å bistå arrangørene i å følge disse retningslinjene, opprettet Regionen en prøveordning
med en ”TD-rolle” (Teknisk delegert) for sesongen 2016-17. Denne ordningen videreføres
sesongen 2017-18, men da med økt vektlegging på at TD er til stede på selve
arrangementene. TD´ens funksjon er
• Å bidra til å standardisere stevnene. For å få til dette bør om mulig samme person
være TD for alle stevner gjennom en hel sesong.
• Å bidra til å lette arrangørenes planlegging innenfor rammen av disse retningslinjene.
• Å bidra til mer tidseffektive, men også tidsforutsigbare stevner innenfor de rammer
som er satt av regionen med tanke på klasseoppsett og konkurranseform.
• I den grad det er mulig og nødvendig bør TD være til stede på selve arrangementene
og bistå arrangørene.
d) Momenter ifm. tildeling av stevnene
Følgende momenter vil normalt bli vektlagt av Regionstyret ved tildeling av regionstevnene:
• Hallkapasitet på minst 1 håndballhall (se pkt. 2 nedenfor). Plass- og bordkapasitet ut
over dette vil bli vektlagt dersom det er å forvente at deltakerantallet kan bli stort.
• Hvilke andre stevner som de aktuelle klubbene har fått tildelt fra NBTF samme
sesong.
• De 3 regionstevnene bør fordeles på 3 ulike arrangørklubber.
• Evne til å planlegge og gjennomføre slike stevner, herunder at arrangøren har vist
dette tidligere. Samtidig må regionen til en viss grad også legge til rette for at
klubber som ikke tidligere har arrangert store stevner (eller som har hatt manglende
evne til å gjøre dette tidligere) skal få muligheten til dette.
• Regionsmesterskapet bør ideelt sett ikke tildeles samme arrangørklubb to år på rad.
• Tildeling av regionstevnene sesongen før, og evt. tidligere sesonger.

2) Hallkapasitet og bordoppsett
Regionstevnene til Region øst er blant de største bordtennisstevner i Norge. For å søke om å
arrangere regionscup eller Regionsmesterskap må derfor arrangør ha tilgjengelig en hall som
minimum er i håndballbane-størrelse (dvs. 40 x 20 meter).
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Spillområdet for det enkelte bord skal være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt, jf. pkt.
4.3.4. i tilleggsbestemmelsene til konkurransereglementet. Dette gir normalt 16 bord i en
hall på håndballbane-størrelse.
Ved stor påmelding gir imidlertid Region Øst dispensasjon til at man kan innskrenke
spillområdet for de fleste bord til 10 x 4 m. Det bør imidlertid være minst 4 bord med
spillområde 10 x 5 m, som kan benyttes til finaler og til sluttspill i juniorklassene og de beste
seniorklassene. Således kan man komme opp i 19 bord i en hall på håndballbane-størrelse.

3) Klasser og klasseoppsett:
I RC og RM skal man sette opp klasser etter malen nedenfor. Endring i hvilke klasser som
settes opp er kun mulig å foreta i dialog med regionenstyret/regionens TD. Muligheten for å
f.eks. sette opp andre klasser vil avhenge av arrangørens bordkapasitet, geografisk
plassering av stevnet (kan ha innvirkning på forventet deltakerantall) og ikke minst
Regionens erfaringer fra tidligere stevner med hensyn til deltakerantall, tidsbruk osv.
Regionstevnene består av et stort antall klasser i forhold til hva arrangørene er vant med fra
de fleste andre stevner/turneringer. Regionen vil understreke at dette er et bevisst valg.
Mal for klasseoppsett og tidsskjema sesongen 2017/18 (fødselsårene som er oppgitt gjelder for sesongen
2017/18). Malen finnes i eget excel-vedlegg for eventuelle tilpasninger og praktisk bruk.
LØRDAG
Klasse

Pris (inkl. Antall
stevne
sett
tier)
(best av)

Sluttspill

Merknad

1. pass
Jenter 12 (f. 2005)

100

3

Alle til sluttspill A/B

Jenter 12 nybegynner (f. 2005)

100

3

Alle til sluttspill A/B

Gutter 12 (f. 2005)

100

3

Alle til sluttspill A/B

Gutter 12 nybegynner (f. 2005)

100

3

Alle til sluttspill A/B

Jenter 15 nybegynner (f. 2002)

100

3

Alle til sluttspill A/B

Gutter 15 nybegynner (f. 2002)
Damer junior 17 A (f. 2000)

100
110

3
5

Alle til sluttspill A/B
A

Damer junior 17 B (f. 2000) (under 1300 RP)

110

5

A

Herrer junior 17 A (f. 2000)
Herrer junior 17 B (f. 2000) (under 1400 RP)
Damer B (under 1500 RP)
Herrer B (under 2200 RP)
2. pass

110
110
140
140

5
5
5
5

A
A
A
A

Jenter 9 (f. 2008)

100

3

Alle til sluttspill pulje

Gutter 9 (f. 2008)
Jenter/Gutter 13 A (f. 2004)
Jenter/Gutter 13 B (f. 2004) (maks 1000 RP)
Damer eldre junior 23 (f. 1994)
Herrer eldre junior 23 (f. 1994)
Herrer C (under 1900 RP)
Herrer E (under 1300 RP)

100
100
100
130
130
140
140

3
5
5
5
5
5
5

Alle til sluttspill pulje
A
A
A
A
A
A
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SAMMENLAGT-KLASSE. Delt.premie til alle i B-sluttspill og til de som ikke
mottar plasseringspremie i A-sluttspill. Slås sammen med J12 nybeg.
dersom færre enn 4 påmeldte.
Deltakerpremie til alle i B-sluttspill og til de som ikke mottar
plasseringspremie i A-sluttspill. Slås sammen med J12 dersom færre enn 4
påmeldte.
SAMMENLAGT-KLASSE. Deltakerpremie til alle i B-sluttspill og til de som
ikke mottar plasseringspremie i A-sluttspill.
Deltakerpremie til alle i B-sluttspill og til de som ikke mottar
plasseringspremie i A-sluttspill.
Slås sammen med G15-nybeg dersom dersom færre enn 4 påmeldte. Ikke
premiering i B-sluttspill.
Ikke premiering i B-sluttspill.
SAMMENLAGT-KLASSE
Slås sammen med Damer Junior A dersom færre enn 4 påmeldte.
Arrangeres da B-sluttspill.
SAMMENLAGT-KLASSE

Puljespill i to omganger. Deltakerpremie. Slås sammen med G9 dersom
færre enn 4 påmeldte.
Puljespill i to omganger. Deltakerpremie.
Sammenslått klasse jenter/gutter.
Sammenslått klasse jenter/gutter.
SAMMENLAGT-KLASSE
SAMMENLAGT-KLASSE

SØNDAG
Klasse

Pris (inkl. Antall
stevne
sett
tier)
(best av)

Sluttspill

Merknad

1. pass
Jenter 11 (f. 2006)

100

3

Alle til sluttspill A/B

Jenter 11 nybegynner (f. 2006)

100

3

Alle til sluttspill A/B

Gutter 11 (f. 2006)

100

3

Alle til sluttspill A/B

Gutter 11 nybegynner (f. 2006)

100

3

Alle til sluttspill A/B

Jenter/Gutter 15 A (f. 2002)
Jenter/Gutter 15 B (f. 2002) (under 1200 RP)
Damer A (under 1800 RP)
Herrer A (under 2500 RP)
Damer C (under 1200 RP)
Herrer F (under 1200 RP)
2. pass

100
100
140
140
140
140

5
5
5
5
3
3

A
A
A
A
Alle til sluttspill A/B
Alle til sluttspill A/B

Jenter 10 (f. 2007)

100

3

Alle til sluttspill pulje

Gutter 10 (f. 2007)
Jenter 14 A (f. 2003)

100
100

3
5

Alle til sluttspill pulje
A

Jenter 14 B (f. 2003) (under 1100 RP)

100

5

A

Gutter 14 A (f. 2003)
Gutter 14 B (f. 2003) (under 1100 RP)
Damer elite
Herrer elite
Herrer D (under 1600 RP)
Funksjonshemmede åpen
Damer veteran 50
Herrer veteran 50

100
100
140
140
140
140
140
140

5
5
5
5
5
5
5
5

A
A
A
A
A
A
A
A

Deltakerpremie til alle i B-sluttspill og til de som ikke mottar
plasseringspremie i A-sluttspill. Slås sammen med G11 dersom færre enn
4 påmeldte.
Deltakerpremie til alle i B-sluttspill og til de som ikke mottar
plasseringspremie i A-sluttspill. Slås sammen med G11 nybegynner
dersom færre enn 4 påmeldte.
Deltakerpremie til alle i B-sluttspill og til de som ikke mottar
plasseringspremie i A-sluttspill.
Deltakerpremie til alle i B-sluttspill og til de som ikke mottar
plasseringspremie i A-sluttspill.
Sammenslått klasse jenter/gutter.
Sammenslått klasse jenter/gutter.

Slås sammen med HF dersom færre enn 4 påmeldte.

Puljespill i to omganger. Deltakerpremie. Slås sammen med G10 dersom
færre enn 4 påmeldte.
Puljespill i to omganger. Deltakerpremie.
SAMMENLAGT-KLASSE.
Slås sammen med J14-A dersom dersom færre enn 4 påmeldte.
Arrangeres da B-sluttspill.
SAMMENLAGT-KLASSE
SAMMENLAGT-KLASSE
SAMMENLAGT-KLASSE

Slås sammen med HV50 dersom færre enn 4 påmeldte.

a) Sammenlagt-klasser:
Tabellen over viser hvilke klasser som skal/bør settes opp i Regionstevnene og i hvilket pass
de bør spilles. Oppsettet er basert på erfaring, men er ikke hugget i sten. Arrangør kan om
ønskelig spille inn ønsker om endringer i oppsettet til Regionen ved Regionens TD.
Følgende klasser er sammenlagt-klasser i Regions-cupen:
• Elite-klassene
• Eldre junior (23)-klassene
• Junior (17)-klassene
• 14-årsklassene
• 12-årsklassene
Kommentar: Dersom det er strengt nødvendig å kutte ned på antall klasser for å spare tid på
søndagen, er det mulig å ta ut 10-årsklassene på søndagen. Det kan også vurderes å ta ut
veteranklassene.

b) Klasseoppsett (jf. tabellen over):
• Det skal kun settes opp to bolker/pass per dag - til sammen 4 bolker.
• Klassene bør i størst mulig grad settes opp slik at deltakerne, uavhengig av alder og
ikke minst nivå, kan delta i de 4 klassene som «passer best for dem». For å få til dette
bør turneringsoppsettet ovenfor benyttes.
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•

Arrangøren har anledning til å foreslå begrunnede endringer i turneringsoppsettet.
Dette må imidlertid godkjennes av Regionen. Arrangøren har også anledning til å
bytte på rekkefølgen til de oppsatte bolkene.

4) Nivåinndeling av og konkurranseform for de ulike klassene
a) 8-10-årsklassene (omfattet av barneidrettsbestemmelsene)
For å tilfredsstille kravene i barneidrettsbestemmelsene (bl.a. at det ikke skal arrangeres
avsluttende cupspill og at det ikke skal kåres klassevinnere i disse klassene), men samtidig gi
disse aldersgruppene flere (dog kortere) og jevnere kamper, bør disse klassene
gjennomføres på følgende måte (kan kort karakteriseres som «rankingturnering med snakesystemet, men uten forutgående eller avsluttende rangering»):
•
•
•
•
•
•
•
•

Ved færre enn 6 spillere skal det spilles puljespill i én pulje, og best av 5 sett.
Ved 6 spillere skal det spilles puljespill i én pulje, og best av 3 sett.
Ved flere enn 6 spillere skal det spilles puljespill i to runder, begge best av 3 sett.
Det skal ikke kåres vinnere eller offentliggjøres resultater fra disse aldersklassene.
Resultater fra kampene i disse klassene skal heller ikke føres inn i
Norgesrankingen.
Alle skal ha deltakerpremier.
Arrangør bør sette av en person i sekretariatet til å følge opp disse aldersklassene
spesielt, da dette erfaringsmessig er viktig for å få til en god avvikling.
NB: En evt. 8-årsklassen kan pga. barneidrettsbestemmelsene ikke settes opp før
etter 31.12. i en sesong, dvs. at denne klassen normalt ikke kan settes opp i
Regionscup 1.

Antall påmeldte
3 spillere
4 spillere
5 spillere
6 spillere
7 spillere
8 spillere
9 spillere
10 spillere
11 spillere
12 spillere

Innledende puljespill
1 pulje, best av 5 sett (møte hverandre dobbelt?)
1 pulje, best av 5 sett
1 pulje, best av 5 sett
1 pulje, best av 3 sett
2 puljer (med hhv. 4 og 3 spillere)
2 puljer (4,4)
3 puljer (3,3,3)
3 puljer (4,3,3)
3 puljer (4,4,3)
3 puljer (4,4,4)

Avsluttende puljespill
NEI
NEI
NEI
NEI
2 puljer: A (2 enere og 2 toere) og B (2 treere og 1 firer)
2 puljer: A (2 enere og 2 toere) og B (2 treere og 2 firere)
3 puljer: A (3 enere), B (3 toere) og C (3 treere)
3 puljer: A (3 enere), B (3 toere) og C (3 treere og 1 firer)
4 puljer: A (3 enere), B (3 toere), C (3 treere) og D (2 firere)
4 puljer: A (3 enere), B (3 toere), C (3 treere) og D (3 firere)
3 puljer: A (4 enere), B (3 av toerne), C (1 av toerne og 2 av treerne) og D (2 av
treerne og 1 firer).

13 spillere
14 spillere
15 spillere
16 spillere
17 spillere eller
flere

Tips: begynn med å fordele den opprinnelige firer-puljen ut på de 4 sluttspill-puljene.
4 puljer (4,3,3,3)
4 puljer (4,4,3,3)
A (4 enere), B (4 toere), C (3 av treerne) og D (én av treerne og de 2 firerne)
4 puljer (4,4,4,3)
A (4 enere), B (4 toere), C (4 treere) og D (3 firere)
4 puljer (4,4,4,4)
A (4 enere), B (4 toere), C (4 treere) og D (4 firere)
Deltakerne deles først inn i to tilnærmet like store grupper ved trekning. Deretter brukes systemet ovenfor på disse gruppene.
Eksempel: Ved 17 spillere blir det én gruppe på 9 og én på 8 spillere. Deretter brukes opplegget for hhv. 9 og 8 spillere.

Antall kamper
Antall sett per spiller
Best av 5
2/4
Best av 5
3
Best av 5
4
Best av 3
5
Best av 3
4-6
Best av 3
6
Best av 3
4
Best av 3
4-6
Best av 3
4-6
Best av 3
6
4-7
Best av 3
Best av 3
Best av 3
Best av 3

4-6
5-6
6

Best av 3

4-7

HVORDAN GJENNOMFØRE DISSE KLASSENE I PRAKSIS?
1) Påmeldinger legges på vanlig måte inn i TT Coordinator, slik at man får ut komplette
deltakerlister. Herfra og ut gjøres imidlertid resten på papir!
2) Det er i prinsippet mulig å foreta trekning av puljer i TT Coordinator, men det
enkleste er å bare fordele spillerne spillerne tilfeldig utover på puljene. NB: Husk å
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3)
4)

5)
6)

unngå så langt det går å plassere spillere fra samme klubb i samme puljer. Spillerne
skal ikke rangeres på forhånd (i hvert fall ikke så det framgår noe sted).
Klassene avvikles ved hjelp av puljeskjemaer fra http://bordtennis.no/aktuelleskjemaer/.
Man bør unngå å kalle sluttspill-puljene for "enerpuljer", toer-puljer osv. for å unngå
å skape vinnere/tapere. Hensikten med systemet med puljespill i to runder (som i en
mini ranking-turnering) er å la alle få gleden av "å gå til sluttspill", samt å skape så
jevne kamper som mulig i sluttspillet for å bygge opp under mestringsfølelsen.
Resultatlister skal ikke offentliggjøres (jf. barneidrettsbestemmelsene), verken ved at
de henges opp eller legges ut på nettet.
Alle deltakere premieres likt i disse klassene. Kun deltakerpremier. Ingen egne
premier til de beste. Det kan være en fordel å ha premieutdeling med én gang etter
at siste pulje er ferdigspilt, da denne aldersklassen og deres foreldre har en tendens
til å forsvinne over alle hauger. :-)

HUSK: Det er veldig viktig å sette av en dedikert person til oppfølging av disse klassene.
Vedkommende må på forhånd ha satt seg inn i systemet. Dette går ikke av seg selv med så
unge spillere og uerfarne foreldre.

b) 11- og 12-årsklassene (omfattet av barneidrettsbestemmelsene)
• Deles inn i en ordinær klasse og en nybegynnerklasse for hhv. jenter og gutter.
Disse arrangeres samtidig.
o Dersom ikke nok påmeldte jenter i en eller begge av klassene skal de slås
sammen med respektive gutteklasse (altså skal ikke jenteklassene slås
sammen). Eks: Under 4 påmeldte jenter i Jenter 12 nybegynner: lager da
Jenter/Gutter 12 nybegynner.
• Klassene arrangeres best av 3 sett, og de skal arrangeres med A- og B-sluttspill.
Dersom god nok kapasitet kan arrangør gå opp til best av 5 sett (men fremdeles
med A- og b-sluttspill).
• Resultater fra 11-og 12-årsklassene kan og bør offentliggjøres, og resultatene fra
alle kamper skal føres inn i Norges-rankingen.
• Plasseringspremier til de beste plasseringene. Alle øvrige deltakere skal ha
deltakerpremie.
c) Aldersbestemte klasser fra 13 år til Damer junior 17 / Herrer junior 17
Alle aldersbestemte klasser fra 13 år til Herrer/Damer junior skal deles inn i A- og B-grupper.
Inndelingen i A- og B gjøres etter erfaringstall fra deltakerne i disse klassene sesongen før
(inndeling etter NBTFs rekruttgrenser gir etter vår erfaring en alt for skjev inndeling). For
sesongen 2017-18 settes grensen slik:
•
•
•

Gutter 13 B: 1000 RP eller under
Jenter 13 B: 1000 RP eller under
Gutter 14 B: under 1100 RP
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•
•
•
•
•

Jenter 14 B: under 1100 RP
Gutter 15 B: under 1200 RP
Jenter 15 bredde: under 1200 RP
Damer junior 17: under 1300 RP
Herrer junior 17: under 1400 RP

Disse poeng-grensene er satt ut fra erfaringer fra sesongen 2017/18, og bør vurderes av
Regionen etter hver sesong.

d) Nybegynnerklassene
• Samtlige nybegynnerklasser spilles best av 3 sett (dersom ikke god kapasitet til best
av 5 sett) og med A- og B-sluttspill.
• For å kunne melde seg på i nybegynnerklassene kan man ikke ha spilt aktivt i klubb
mer enn ca. 1 år, evt. at man har spilt/trent såpass lite at man fremdeles kan
kategoriseres som nybegynner (men uansett maks 2 år i klubb).
• I nybegynnerklassene er det samme krav til lisens som i øvrige klasser. Merk
imidlertid nye regler fra NBTF for sesongen 2016/17 med mulighet for å løse
engangslisens («startlisens for 1 stevne»).
e) Øvrige single-klasser (Eldre junior-klassene og seniorklassene, evt. veteranklasser)
• Herrer F og Damer C (poenggrense på 1200 RP) arrangeres begge med best av 3 sett
og A- og B-sluttspill.
• Alle øvrige seniorklasser arrangeres best av 5 sett og uten B-sluttspill.
f) Evt. double-klasser og «sjåfør-klasser»
Oppsetting av double-klasser må evt. avtales spesielt med Regionen. Dersom det settes opp
double-klasser skal konkurranseform være cup.
Regionen ønsker at lisenspliktige breddeklasser for voksne prioriteres framfor såkalte
«sjåfør-klasser». Dette kan evt. tas opp til diskusjon dersom det er forventet ledig kapasitet
på det aktuelle stevnet.

g) Generelt om sammenslåing av klasser
• Klasser med færre enn 4 påmeldte bør primært slås sammen med en annen klasse i
samme bolk. Dette bør framgå av invitasjonen. Der dette ikke er naturlig kan klassen
strykes, evt. kan de påmeldte få tilbud om å spille i annen klasse.
• Ved sammenslåing av aldersbestemte klasser bør dette primært gjøres på tvers av
kjønn, og ikke på tvers av aldersgrenser eller på tvers av nivå.
o Eks. 1: Ved for få påmeldte i Jenter 10 slås klassen sammen med Gutter 10,
ikke med en annen jenteklasse.
o Eks. 2: Ved for få påmeldte i Jenter nybegynner 11 slås klassen sammen med
Gutter nybegynner 11, ikke Jenter 11 eller en annen jenteklasse.
• I aldersklassene 8-10 år bør en vurdere å avholde klassen selv med bare 3 påmeldte.
En kan da evt. la spillerne møte hverandre i to runder.
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•

Når gutte- og jenteklasser med samme aldersgrense slås sammen skal navnet på
klassen endres slik at det framgår at det er en sammenslått jente-/gutteklasse. Dette
for å anerkjenne de jentene som har meldt seg på (samt unngå at visse jenter blir
flaue av å skulle spille i en gutteklasse).

h) Begrensninger for påmelding
Se konkurransereglementet pkt. 2.1.3.3 Regionsturneringer (RT) om hvem som kan delta i RC
og RM.
Jenter/Damer kan om ønskelig delta i gutte-/herreklasser.

i) Nærmere om arrangering av B-sluttspill
HVORDAN GJENNOMFØRE KLASSER SOM HAR B-SLUTTSPILL I PRAKSIS?
1) Det krysses av for B-sluttspill i TT Coordinator for de klassene som skal ha dette.
2) Husk også å ta høyde for noen flere sluttspillkamper når man lager tidsplanen.
3) Husk å legge en plan for å ha nok dommere, se lenger ned for mer om dette.
4) Det er ikke premiering av de beste i et B-sluttspill (i hvert fall er det ikke lagt opp til
dette fra regionens side).
Særskilt om dommere ved arrangering av B-sluttspill.
Ved arrangering av B-sluttspill er det viktig at arrangøren har tilstrekkelig oversikt og et godt
opplegg som sikrer at det blir dommere nok. For å få til dette bør man ha en dedikert person
som har full oversikt over hvilke spillere som kan kalles inn som dommere.
• En anbefalt mulighet er at spillere som har gått til B-sluttspill dømmer første runde av
A-sluttspillet før B-sluttspillet igangsettes. Når B-sluttspillet igangsettes etter at Asluttspillet har avviklet sin første runde vil det være ledige utslåtte spillere fra Asluttspillet til å dømme kamper i B-sluttspillet.
• Spillere som har gått videre til A-sluttspill, og som står over første runde av
sluttspillet bør også kunne benyttes som dommer i første runde av A-sluttspillet.
Dette bryter med prinsippet om at spillere ikke skal dømme kamper i sluttspillet før
de selv har blitt slått ut, men dette bør være en akseptabel mulighet i de yngste
årsklassene, samt i nybegynnerklassene.
• Det er også et godt alternativ å la utslåtte spillere fra andre klasser dømme disse
kampene for på denne måten kunne sette både A-sluttspillet og B-sluttspillet raskt i
gang. Dette vil dog avhenge av hvilke andre klasser som spilles samtidig.
• Generelt er det selvfølgelig også en fordel om arrangørklubben har noen dommere i
bakhånd når det skal arrangeres B-sluttspill.

5) Utarbeidelse av invitasjon
NB: Det er laget en mal for invitasjoner til Regionstevner. Arrangør bes kontakte TD om
dette.
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a) Generelt om innhold
Se konkurransereglementet pkt. 2.4.2 om krav til hva invitasjonen skal inneholde. Det bør
ifm. lisens opplyses om ny ordning med engangslisens.
Følgende bør dessuten framgå tydelig av invitasjonen:
•
•
•
•

Hvilke klasser som er sammenlagt-klasser i Regionscupen.
Hvilke fødselsår som gjelder for de ulike aldersklassene.
Oversikt over poengsystemet for Regionscupen, samt at det informeres om at
sammenlagtresultater legges ut på Regionens nettsider på bordtennis.no.
I invitasjonen til Regionsmesterskapet skal det primært fokuseres på at dette er et
Regionsmesterskap, dog med den tilleggsinformasjonen at mesterskapet også teller
som tredje runde i Regionscupen (altså ikke omvendt). Dette for å heve status for
dette mesterskapet.

b) Tidsangivelse for oppstart av klasser i samme bolk:
• Bortsett fra starttid for selve stevnet skal det ikke settes starttid for de to bolkene.
Dette for å ha fleksibilitet når man setter opp tidsskjema (etter utgått
påmeldingsfrist), samt unngå at det blir misforståelser.
• Det må tydelig framgå av invitasjonen at oppstartstidspunktene vil variere fra klasse
til klasse, og at klassestart kan bli inntil to timer senere i første bolk og én til to timer
både tidligere og senere i siste bolk. Se forslag til tekst for dette i Regionens mal til
invitasjon.
c) Påmeldingsavgifter
• Arrangør er ansvarlig for at deltakeravgiftene som oppgis ikke overgår oppgitte
maksimumssatser i konkurransereglementet, samt ”stevne-tieren”. Arrangør er
ansvarlig for innbetaling av ”stevne-tieren” til NBTF i etterkant av stevnet.
• Når det gjelder klasser som blir satt opp best av 3 sett skal påmeldingsavgift avklares
med regions-TD. Det er fra regionens side ikke ønskelig å overprise klasser.
d) Påmeldingsskjema
Vi anbefaler arrangørene å legge ved et påmeldingsskjema til invitasjonen som også
inneholder summering av deltakeravgifter.
e) Tidsfrister:
• Utkast til invitasjon skal sendes regionens TD senest 5 uker før turneringen starter.
TD skal godkjenne invitasjonen.
• Endelig invitasjon skal sendes ut til alle klubber i regionen på epost senest 4 uker før
turneringen starter, jf. Konkurransereglementet pkt. 2.4.1.2.
o Invitasjonen skal samtidig legges ut på arrangørklubbens hjemmesider, samt
sendes til Regions-TD og/eller regionen for utleggelse på Regionens
hjemmesider på bordtennis.no.
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•
•

•

Påmeldingsfrist skal settes minst 2 uker før uker før turneringen starter. Se
kommentar om dette lenger ned.
Utkast til deltakerliste fra TT Coordinator bør sendes klubbene for gjennomgang så
snart alle påmeldinger er registrert i TT Coordinator. Klubbene kan da selv kontrollere
for evt. feil. Dette er også god service for lagledere/trenere, spillere og publikum.
Kontroll-liste fra TT Coordinator og oversikt over hvor mange som er påmeldt i hver
klasse sendes til regions-TD.
Tidsskjema og endelige deltakerlister bør legges ut på arrangørklubbens nettsider
senest mandag før turneringen. Tidsskjemaet skal på forhånd være godkjent av
Regions-TD.

Kommentar: I konkurransereglementet pkt. 2.5.3 er minimum påmeldingsfrist satt til én uke
før turneringens start (til sammenligning er minimumsfristen for NM og NC en hel måned
før). Av hensyn til behovet for en god planlegging av regionstevnene i Region øst setter
regionen denne fristen til minimum 2 uker før.

6) Utarbeidelse av tidsskjema
a) Frist til TD
Etter at påmeldingsfristen har løpt ut skal arrangør utarbeide utkast til et tilpasset
tidsskjema for stevnet. Det er en fordel om tidsskjemaet også viser angitt tid for start
sluttspill og evt. finale, antall påmeldte, samt antall premierte i klassen, se mal for dette.
Utkast til tidsskjema, samt påmeldingsoversikt som viser antall påmeldte per klasse, skal
sendes teknisk delegert (TD) raskest mulig, og senest 10 dager før turneringen starter. TDs
rolle er å bistå arrangør med å sette opp en realistisk og god tidsplan iht. Regionens mål og
profil for RC/RM.
Eksempel på verktøy som kan benyttes til tidsplanlegging finnes i vedlegget til disse
retningslinjene. Her finnes også mal for tidsskjema.

b) Frist for ferdigstillelse
Tidsskjema skal sendes/legges ut senest mandag samme uke som stevnet skal avholdes, dvs.
senest 5 dager før turneringen starter.

7) Etteranmeldinger
•

•

Av hensyn til målet om en god og forutsigbar gjennomføring av regionstevnene med
så lite forsinkelser som mulig bør arrangøren ikke godta flere etteranmeldinger enn
det tidsskjemaet man har lagt opp til tillater. Arrangør bør konferere med TD dersom
tvil.
Det er anledning for arrangør å ta etteranmeldingsavgift. Det kan tas maks 30 kroner
per klasse. Om dette skal gjøres må det imidlertid opplyses om i invitasjonen på
forhånd.
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8) Resultatservice
•
•
•
•

I alle regionstevnene skal resultater henges opp på vanlig måte, jf.
Konkurransereglementet.
Ved alle regionstevnene skal det i tillegg benyttes online resultatservice i form av TT
Coordinator ondata (http://resultat.ondata.se/). NB: dette må bestilles på forhånd.
Resultater fra aldersklassene 10 år og yngre skal ikke offentliggjøres, verken online
eller ved å henge opp resultater, jf. barneidrettsbestemmelsene.
Resultatene fra stevnene skal legges ut på Regionens nettsider etter stevnets slutt.
Dette er regionens ansvar, så snart man har fått tilsendt resultatene fra
arrangørklubben.

9) Premiering
a) Innkjøp av premier
• Premiering skal skje etter reglene i konkurransereglementet.
• Alle skal ha premie i klassene 8-12 år (jf. barneidrettsbestemmelsene til NIF og
presiseringer i konkurransereglementet til NBTF).
o I 8-10-årsklassene skal ikke de beste premieres særskilt (jf. at det heller ikke
skal offentliggjøres resultater fra disse klassene).
o I 11-og 12-årsklassene skal de beste premieres etter konkurransereglementet.
Alle øvrige deltakere får deltakerpremie.
• I eliteklassene og eldre junior-klassene skal det deles ut pengepremier. Det er
valgfritt om man ønsker å ha pengepremier i øvrige seniorklasser og veteranklasser.
• Antall deltakerpremier: Det er anledning for arrangør (samt anbefalt fra Regionens
side) å dele ut kun én deltakerpremie per påmeldt spiller, uavhengig av hvor mange
klasser denne spilleren er påmeldt i. Dette krever at arrangør selv fører oversikt over
hvem som har fått deltakerpremie.
b) Premieutdeling
Premieutdeling i så store stevner og med så mange klasser er en utfordring. Fra regionens
side anbefaler vi at premieutdeling foretas løpende umiddelbart etter at den enkelte klasse
er ferdigspilt, og uten at man stopper spillet i hallen:
• Når en finale har blitt ferdigspilt annonseres vinner av klassen over mikrofon, samt at
det vil bli avholdt premieutdeling umiddelbart. De som er opptatt med spill, eller ikke
dukker opp av annen grunn, får da utdelt premie i etterhånd. Kommentar: Erfaringen
er at dersom man avventer premieutdeling vil det bli (enda) vanskelig(ere) å få dette
til å passe for de involverte personene, og arrangør vil bruke mye ekstra tid på dette.
• Premieutdelingen foregår på eget område uten at spillet i hallen blir avbrutt.
• Dersom deltakerpremier deles ut kun én gang per spiller bør dette stå tydelig i
invitasjonen, samt opplyses om over mikrofonen når den aktuelle premieutdeling
annonseres (8- til 12-årsklassene).
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•

Sammenlagtpremiering: Regionen er som nevnt under pkt. 1c ansvarlig for
sammenlagtpremiering for regionscupen (dvs. både innkjøp og utdeling av premier). I
RM bør spillet i hallen stoppes når det skal foretas sammenlagt premieutdeling, slik
at det blir mest mulig oppmerksomhet rundt sammenlagtvinnerne.

10) Krav til dommere
Regionen er opptatt av at det å stille egne dommere ikke skal bli en for stor belastning for
arrangørene av regionstevnene, herunder Regionsmesterskapet. Arrangøren har derfor
anledning til å la spillerne dømme hverandre i puljespillet, samt praktisere ”taper dømmer
neste kamp” i sluttspill.
Generelt bør det tilstrebes at det ikke benyttes yngre og/eller uerfarne spillere i de eldre
årsklassene, særlig ikke i de offisielle klassene. Det er også generelt sett ønskelig at
arrangørene kan stille med dommere til finaler i den grad dette er mulig.

11) Sammenlagtklasser: poengberegning
Premieutdeling gjøres til de tre beste sammenlagt i Regionscupens offisielle klasser. Det er
Regionens ansvar både å kjøpe inn premier og dele ut disse under Regionsmesterskapet, jf.
pkt. 1 C ovenfor.
Føring av sammenlagtpoeng for de offisielle klassene gjøres av Regionen, som også er
ansvarlig for å legge ut oversikt på sine nettsider.
Poengsystemet
Bl.a. grunnet inndelingen i A- og B-grupper har regionen valgt å lage sitt eget
poengberegningssystem for Regionscupen (dette avviker således fra pkt. 4.2.3
«Poengberegning for sammenlagtpremiering» i tilleggsbestemmelsene til Norges
bordtennisforbunds konkurransereglement). Poengsystemet er todelt:
I.

Et system for klasser som deles inn i A- og B-grupper eller har Bsluttspill (12- og 14-årsklassene og Junior 17-klassene).
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Klasser med inndeling i A/B eller med Bsluttspill: 12 år, 14 år, Junior (17)
Plassering
1. plass A-gruppe
2. plass A-gruppe
3. plass (semifinale) A-gruppe
5. plass (kvartfinale) A-gruppe
9. plass (8.-delsfinale) A-gruppe
17. plass (16.-delsfinale) A-gruppe
3. plass puljespill A-gruppe /
1. plass B-gruppe eller B-sluttspill
2. plass B-gruppe eller B-sluttspill
4. plass puljespill A-gruppe /
3. plass B-gruppe eller B-sluttspill
5. plass B-gruppe eller B-sluttspill

II.

Poeng
20
15
12
9
6
5
4
3
2
1

Et annet system for klasser som avvikles uten slik inndeling: Eldre
junior- og Senior elite-klassene. Her benyttes samme poengsystem
som i Norges cupen:
Klasser uten inndeling i A/B: Eliteklassen,
Eldre junior (21)
(tilsvarende poengsystemet for Norges Cup)

Plassering
1. plass
2. plass
3. plass (semifinale)
5. plass (kvartfinale)
9. plass (8.-delsfinale)

Poeng
8
6
4
2
1

Konkretiseringer til poengsystemet:
• Regler for å skille de 3 første i hver klasse etter siste regionscup-runde dersom lik
poengsum (etter følgende rangering):
1) Høyeste enkeltplassering(er)
2) Plassering i Regionsmesterskapet
3) Plassering i RC2
• Når en jenteklasse blir slått sammen med en gutteklasse (eller motsatt) pga. for liten
påmelding, får jentene med seg de poengene de får i den sammenslåtte klassen over
til sammenlagtlisten for jenteklassen.
• Når en jentespiller melder seg på i gutteklassen framfor jenteklassen får hun
imidlertid ikke med seg poengene over til sammenlagtlisten for jenteklassen.
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