B-72 inviterer til
NM for senior i
Lørenskog
2-4 mars 2018
Spillesteder: Lørenskoghallen
og B-72 hallen (B-klasser)

B-72 ønsker velkommen til NM for senior
i Lørenskoghallen 2.-4. mars 2018
.

Type
Fredag 2. mars
Damer lag
Herrer lag
Funksjonshemmede åpen singel*

Pris

Corbillion Cup 310
Ny Swaythling 410
190

* Funk åpen singel kan ikke kombineres med semi og finale lag
Lørdag 3. mars
Herrer singel kvalik, pulje og sluttspill tom 8. dels
Damer singel kvalik, pulje og sluttspill tom 8. dels
Herrer double
Damer double
Mixed double
Funksjonshemmede åpen double
Herrer B singel
Herrer B double

Søndag 4. mars
Herrer singel (sluttspill f,o.m kvartfinale)
Damer singel (sluttspill f.o.m kvartfinale)
Herrer sittende singel
Herrer stående singel
Damer sittende singel
Damer stående singel

190
190
190
190
190
190
190
190

190
190
190
190

Stevnetier er inkludert i satsene
AKKREDITERING: Sammen med påmelding må navneliste på akkrediterte trenere/coacher
sendes inn.
Personer som ikke har akkreditering skal ikke oppholde seg i spilleområdet.
Stevnet er underlagt NBTFs reglement og dopingbestemmelser
Det konkurreres om H.M. Kongens pokal
Klasser med færre en 4 deltakere, og færre enn 2 for funksjonshemmede blir strøket som
mesterskapsklasse
Ved stor deltakelse kan det bli begrensinger, online ranking på påmeldingstidspunktet gjelder her.
Spillere som deltar i klasser for funksjonshemmede kan totalt delta i 3 singelklasser og 2 doubleklasser,
hvorav den ene er mixdouble. Merk at funksjonshemmede åpen singel går på fredag ettermiddag og kan
ikke kombineres med spill i lag semifinale og finale.
De 8 høyest rangerte i herrer og damer singel er direktekvalifisert til 8-delsfinale. Denne spilles lørdag
ettermiddag/kveld.
Det vil bli gjennomført racketkontroll.

Åpningstider
Fredag: Hallen åpner 8.30, konkurransene starter 10.00
Lørdag: Hallen åpner 7.30, konkurransene starter 9.00
Søndag: Hallen åpner 7. 30, konkurransene starter 9.00
Trekning:
Senest klokka 20.00 dagen før konkurranse. Eventuelle avmeldinger bes, hvis
mulig, meldt inn før dette
Begrensninger
Maks 16 lag i begge lagkonkurransene
Baller og bord
Stiga bord og Stigaballer Perform 40+ Hvite.
Det vil bli spilt på inntil 18 bord i Lørenskoghallen + 4 treningsbord nede og 8
bord i B-72 hallen

Seeding
I hht reglementet og på grunnlag av NBTFs onlineranking. 1. februar for
seeding lag og double. 1. mars for singel.
Påmelding
Innen fredag 2.2.18 til B-72,.
Vi ønsker at påmelding gjøres på vedlagte skjema via e-post: stevner@b72.no
Etteranmelding blir i følge reglementet ikke godtatt
NB: Husk å oppgi navn på minst 3 spillere i herrer lag og 2 spillere i damer
lag
Betaling
Faktura sendes samlet pr klubb etter påmeldingsfristen.
Lisens
Alle spillere skal ha innbetalt lisens
Premiering
I hht NBTFs konkurransereglement

Hall
Lørenskoghallen, Sykehusveien 13, 1472 Lørenskog

Stevneleder
Sven Wertebach
Overdommer
Karl Børre Reite, Larkollen
Assisterende overdommer
Øivind Eriksen, Ham-Kam IL
Teknisk delegert
Anders Hovden, Laksevåg
Program
Legges ut på www.b72.no og NBTF sider ca 2 uker før
Servering
Det blir salg av drikke, frukt, varm og kald mat i kafeteriaen under hele stevnet.
Overnatting
Thon Hotel Triaden, Gamlevn. 88, 1473 Lørenskog
Thon Hotell Lillestrøm, Storgaten 25, 2001 Lillestrøm
Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm
Idrettspriser på Thon hoteller oppnås ved å bruke følgende link:
http://www.thonhotels.no/?firma=TH87822

VELKOMMEN!!!!

