NORGES BORDTENNISFORBUND
NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU

Til klubber og regioner

Approbasjon av turneringer 2018 -2019
Vedlagt finner dere skjemaer for søknad om approbasjon av turneringer for neste sesong.
Approbering skjer iht Konkurransereglementet pkt 2.2.1.
Vi presiserer at det er kun approberte stevner/ turneringer som kan registreres på Online Ranking.
Terminlisten som følger vedlagt viser datoer som allerede er fastlagt for NM, seriespill, STIGA Norges
Cup og en del breddearrangementer. Videre er de fleste internasjonale mesterskap også med, men lokale
arrangører behøver selvfølgelig ikke ta hensyn til disse i sin planlegging.
Hvis dere ønsker å søke om et NM/SNC skal dere sende inn eget skjema for dette. I tillegg må dere
vedlegge en nærmere spesifikasjon av teknisk gjennomføring av arrangementet. Denne informasjonen
skal bl.a. inneholde informasjon om navn på hall, hallens størrelse (m x m), lysstyrke (lux),
tribunekapasitet, kafeteria og tilgjengelighet for funksjonshemmede. I denne sendingen ber vi samtidig
om disse opplysningene for gjennomføring av seriekamper neste sesong. Vi ønsker å oppdatere vårt”
hallkartotek” med oversikt over alle godkjente spillesteder for stevner og seriespill. Vennligst send i
vedlagte skjema. Det forventes at treningsprogrammet, TT Coordinator, benyttes ved alle stevner som
skal registreres i Online Ranking. Stevnearrangementskurs vil bli arrangert regionalt etter behov.
Vi oppfordrer fortsatt alle arrangører om å sende inn en stevnerapport til NBTF. Dette er en kombinert
aktivitetsrapport for stevnet og for gjennomført stevnearrangementskurs (se info i vedlagte rapport). Vi
håper alle gjør dette slik at vi får en total oversikt over alle stevne-/kursaktivitet.
Vedlagt følger Hovedterminliste, Stevnerapport og Arrangementsmanual for Nasjonale stevner/STIGA
Norges Cup og NM.
Vi ønsker samtidig å informere om at arrangører av NM og SNC får følgende positive bidrag fra NBTF:
• NM-arrangører får gratis NM-medaljer til mesterskapets offisielle klasser.
Stevnetier’n
Som kjent så skal alle stevnearrangører, av approberte stevner, betale inn kr 10,- pr start, kalt
«Stevnetier’n». Det totale beløp som tas inn på dette gjennom sesongen blir delt i fem like store beløp og
betalt ut til regionene.
Svarfristen er 10. april. Søknader og rapporter sendes til e-mail: ghassan.chaer@bordtennis.no
Med hilsen
Norges Bordtennisforbund
Svenn-Erik Nordby
Generalsekretær
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SØKNAD OM APPROBASJON AV
NM/NC/NORGES CUP FINALE SPILLEÅRET 2018/2019
Søknaden skal være NBTF i hende senest den 10. april.
Klubb:
søker om følgende turnering (sett kryss ved alle ønskede arrangementer):
Dere kan også markere alternative turneringer med tall, i prioritert rekkefølge,
i tilfelle dere ikke blir tildelt de turneringer dere har krysset av..
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Hoved NM
NM for eldre junior
NM for junior
NM for gutter/piker
NM for veteraner
SNC oktober
SNC november
SNC desember
STIGA Norges Cup Finale
STIGA Norges Cup Finale 14/17

Dato for alle disse arrangementene er fastsatt og finnes i vedlagte terminliste. Tilleggsbestemmelsene for
disse konkurransene fremgår av årets Håndbok. Vi gjør også oppmerksom på at styret kan vedta
justeringer i disse før 1.7.18. Endringer vil i så fall bli meddelt aktuelle klubber. Vi gjør spesielt
oppmerksom på at det er kun utstyr fra STIGA som kan benyttes på NM, SNC og STIGA Norges Cup
Finale.
Hall for arrangementet:
Kontaktperson:
Telefon: (a)

E-Mail:
(p)

(m)

____________
_________________

Teknisk gjennomføring: NBTF vil legge vekt på kvaliteten av den tekniske gjennomføring av
arrangementet ved vurdering av søknadene. Vedlegg en nærmere spesifikasjon av de faktorer dere ønsker
å legge vekt på i arrangementet. Søker skal også oppgi størrelse på hall, tribunekapasitet,
kafeteriafasiliteter og hvor mange bord det er plass til i hallen.
Vi forplikter oss til å benytte trekningssystemet TT- Coordinator under arrangementet.
Vi erklærer at vi vil arrangere turneringen i henhold til bestemmelsene i konkurransereglementet for
2018-19 med tilleggsbestemmelser, og i henhold til hva vi har oppgitt i vår søknad.
Dato:

Underskrift:

NORGES BORDTENNISFORBUND

SØKNAD OM APPROBASJON AV
TURNERINGER SPILLEÅRET 2018-2019
Søknaden skal være NBTF i hende senest den 10. april.
Kopi skal sendes regionen.
Klubb:
søker om approbasjon av følgende turnering
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

(OBS: Ett skjema for hver søknad!)

Internasjonal turnering (IT)
Nasjonal turnering (NT)
Regionalt poengstevne (PT) (nr.1.-2.-3.)
Regionsmesterskap (RM) (arrangeres sammen med at av de regionale poengstevnene)
Regionsturnering (RT)
Kretsturnering (KT)
Kretsmesterskap (KM)
Skolemesterskap (SM)
Skolemesterskap /Regionsfinale (SM)
Drive - in - cup (DI)
Annet (AT):

Turneringens navn:
Dato for arrangementet:
Hall for arrangementet:
Kontaktperson:
Telefon: (a)

E-mail :____________
(p)

(m)

_________________

Vi erklærer at vi vil arrangere turneringen i henhold til bestemmelsene i konkurransereglementet for
2018 -2019.

Dato:

Underskrift:

_____________

Sendes til e-mail: ghassan.chaer@bordtennis.no

NORGES BORDTENNISFORBUND

DRIVE - IN - CUP 2018/19
I utarbeidelsen av neste sesongs terminliste ønsker vi at klubbene også planlegger
Drive-In-Cup stevner for neste sesong.
Derfor gir vi klubbene følgende tilbud:
Arranger Drive-In-Cup neste sesong og motta:
Gratis diplomer og innbydelser.
De 10 klubbene som først søker om å arrangere minst 2 Drive-in-Cup
får 10 Drive-in-cup T-skjorter.
Vårt mål er altså at vi i kalenderen kan informere om minst 20 Drive-in-Cup stevner i løpet av
neste sesong. Denne stevnetypen er som kjent lisensfri, og et ypperlig tiltak for
nybegynnere og foreldre.
HVA ER EN DRIVE-IN CUP?
Drive-in cup er en turnering der man melder seg på ved oppmøte en halv time før konkurransestart. Klassene som tilbys er 7, 9,
11, 13, 15, HJ, og sjåførklasse. Det er puljespill i alle klasser og premier til alle deltagere.

Fordelene ved å arrangere Drive-in stevner:
1. Lett å arrangere: Ingen dommere, påmeldinger, trekninger, seedinger, frakt av bord, opprigging av hall osv.
2. Et godt konkurransetilbud: Fanger opp den gruppen spillere som pr. i dag ikke har et bra nok tilbud.
3. Tidsbesparende: Drive-in stevner arrangeres i løpet av en kveld på 4-5 timer i stedet for å bruke en hel helg.
4. Mange kamper for alle: Det er påbudt med puljespill i alle klasser, og minimum 3 kamper per. utøver.
Diplomer eller annen premiering til alle deltagere. Alle skal reise hjem med et positivt minne.

Ja takk
Vår klubb _____________________________________
ønsker å arrangere Drive-in-Cup neste sesong.
Arrangement 1:

Dato: __________Sted: _________________________________

Arrangement 2:

Dato: __________Sted: _________________________________
Vi ønsker tilsendt: ______ innbydelser og ______ diplomer
_________________________________________
Underskrift

Denne søknad kan sender til Norges Bordtennisforbund
v/Administrasjonskonsulent Ghassan Chaer pr mail : ghassan.chaer@bordtennis.no

Søknadsfrist er 10.juni.2018
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