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15.–17. mars 2019 Sofiemyrhallen, Oppegård
PÅMELDINGSFRIST: 15. FEBRUAR

VÅRE
SPONSORER

STIGA 11-ER’N

15.–17. MARS 2019

VELKOMMEN TIL STIGA 11-ER’N

BALLER OG BORD

For bordtennisspillere født i 2007 og 2008.

Hvite Stiga*** plastballer. (NB! det blir ikke utlevert baller
til oppvarming).

Deltakere i Stiga 11-er’n kan også delta i de innlagte 13-årsklassene i NM for yngre, som arrangeres på lørdagen, se
egen invitasjon for NM for yngre.

Det vil bli spilt på inntil 36 bord av typen Stiga Expert
Roller, Stiga Premium Compact og Stiga Expert VM.

SPILLEFORM

TREKNING OG OPPMØTE
Trekning av klassene gjøres kvelden før. Trekningen legges
ut senest 20.00 kvelden før klassen skal spilles på resultat.
ondata.se. Dette medfører at det ikke er registrering av
spillerne ved ankomst til hallen. Vi anbefaler imidlertid
at man møter opp minst en halv time før man skal spille.

SINGLEKLASSENE

Spilles som puljespill med de to beste til avsluttende
A-sluttspill (cup).
Det kan bli satt opp B-sluttspill dersom tidsplan og
kapasitet tillater dette.

Pga. at trekningen foretas kvelden før må forfall meldes
til Sekretariatet senest innen kl. 18.00 dagen før for at
dette skal bli tatt hensyn til i trekningen. Dette kan gjøres
på epost til pamelding-bt@oppegardil.no, evt. på SMS til
411 05 185. Dersom man ikke har meldt forfall innen dette
tidspunktet, men allikevel ser seg nødt til å melde forfall
er det fremdeles viktig å melde fra, slik at Sekretariatet
får oversikt over hvilke kamper som faller bort.

DOUBLEKLASSENE

Arrangeres som cup.
Dersom det er kapasitet og tidsskjema gir rom for
dette kan det bli satt opp B-turnering («Consolation
Game») i Jenter 11 double og Gutter 11 double for de
som blir slått ut i første runde.
LAGKLASSENE

SEEDING

Arrangeres som cup med plasseringsspill. Plasseringsspillet spilles til siste plassering i klasser med 16 lag
eller færre med unntak av kamp om 3. plassen), og til
nest siste plassering i klasser med over 16 lag.

I henhold til konkurransereglementet og NBTFs online
ranking pr. 1. mars 2019.

Begge klassene spilles som tomannslag Corbillion Cup:
A-X, B-Y, double, A-Y, B-X. Ett lag består av inntil 4 spillere fra samme klubb. NB! Den tredje/fjerde spilleren
kan byttes inn fra double eller kamp 4 eller 5. Byttet
gjelder ut lagkampen.

PÅMELDING
Påmeldingsfrist: 15. februar. Etteranmeldinger er ikke
tillatt, 15. februar er absolutt siste frist!
Påmelding gjøres i ttadmin påfølgende nettadresse:
https://ttadmin.webzenter.com. Velg «Norge» og deretter
«Nasjonale stevner». Se vedlegg for forklaring på hvordan
melde på lag og double.

Det blir spilt best av 5 sett i alle klasser.

BEGRENSNINGER

Påmelding til lagkonkurransen: Husk å oppgi navn på
minst 2 (maks 4) spillere i hvert av klubbens påmeldte
lag i lagklassene.

Maks 32 lag i hver enkelt lagkonkurranse.
Jenter kan ikke delta i gutteklasser og motsatt.
Klasser med færre enn 4 deltagere kan bli strøket.

I double er det anledning til å melde på en spiller uten
makker. Man kan da innen påmeldingsfristen går ut
ta kontakt med evt. andre klubber som har påmeldte
spillere uten makker og avtale om disse spillerne skal
danne et double-par. Dette kan så gjøres av klubbene
selv i ttadmin. Spillere som står uten makker etter at
fristen har gått ut vil bli satt sammen i par av arrangør,
slik at alle får tildelt en double-partner (med unntak
av én spiller ved oddetall).

Arrangementet er underlagt NBTFs konkurransereglement og NIF sine dopingbestemmelser.

LISENS
Spillere født i 2007 og 2008 trenger ikke å løse lisens.

Ved spørsmål om påmelding: ta kontakt med Tor Bjarne
Løvmyr, epost: tbl@diacor.no, tlf. 92492256.
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FREDAG
Klasser

Type

Pris

Stiga 11-er’n Jenter lag

Corbillion Cup

kr 310,–

Stiga 11-er’n Gutter lag

Corbillion Cup

kr 310,–

Klasser

Type

Pris

Stiga 11-er’n Jenter double

Cup

kr 150‚–

Stiga 11-er’n Gutter double

Cup

kr 150‚–

Stiga 11-er’n Mixed double

Cup

kr 150‚–

LØRDAG

Spillere født 2007–2008 kan også delta i innlagte 13-årsklasser i NM, som går på lørdagen.
SØNDAG
Klasser

Type

Pris

Stiga 11-er’n Jenter single

Pulje

kr 120,–

Stiga 11-er’n Gutter single

Pulje

kr 120,–

STARTKONTINGENT

ARRANGEMENTETS KONTAKTPERSON

Faktureres klubbene på epost. Ønskes faktura på annen
e-post enn den som melder på i TT-admin, send ønsket
e-post til pamelding-bt@oppegardil.no. Startkontingentene er inkludert «stevnetieren».

Gard Olsen. Telefon 932 18 887. E-post: gard.olsen@telia.no

TIDSPLAN FOR TURNERINGEN:
Fredag kl.10:00-20:00

PREMIERING

Lørdag kl.09:00-21:00
Søndag kl.09:00-17:00

Ifølge reglementet.

Hallen åpner 1 time og 30 minutter før disse tidspunktene.

PROGRAM/TIDSPLAN
KIOSK

Vil bli lagt ut på Oppegård IL bordtennisgruppas websider:
oppegardil.no (velg «idretter», og deretter «bordtennis»).
Her vil det løpende bli lagt ut informasjon på egne samlesider for NM og Stiga 11-er´n etter at påmeldingsfristen
har gått ut.

Det vil være åpen kiosk under hele arrangementet, hvor
det selges både varm og kald mat, samt drikke.

PARKERING
TEKNISK DELEGERT

Det er gratis parkering ved Sofiemyrhallen. NB: hovedparkering for hallen har ikke innkjøring fra Holbergs vei, men
fra Kongeveien 44. Vi oppfordrer til at denne parkeringen
benyttes, da det fort kan bli dyrt å stå feilparkert i/ved
Holbergs vei. Se eget parkeringskart med forklaringer
på våre nettsider.

Øivind Eriksen

DOMMERE
Overdommer: Erik Bergerseter. Assisterende overdommer:
Marianne Troppen Hornnes.
Spillerne må regne med å dømme i puljespill, samt at utslåtte
spillere må regne med å dømme en kamp i sluttspill/cup.
Spillerne må også regne med å dømme i lagkonkurransen.
3

STIGA 11-ER’N

15.–17. MARS 2019

OVERNATTING

The Well (i gangavstand fra hallen). Nordens største
spa med bl.a. 11 ulike bassenger, 15 forskjellige saunaer
og dampbad, nesten 100 dusjer, fossefall og onsen,
orientalsk hamam og marokkansk rhassoulbad. thewell.
no

Thon Hotels I henhold til NBTFs samarbeidsavtale
anbefales Thon Hotel i Oslo eller Ski. Gå inn på bordtennis.no/samarbeidspartnere/ og klikk på logoen til
Thon Hotels.
Quality Hotel Entry, Mastemyr (ca. 5 min kjøring fra
hallen, bussforbindelse).

AKTIVITETSTILBUD I NÆROMRÅDET

Vi ønsker alle velkommen til
Stiga 11–er’n 2019! Vi i Oppegård
Idrettslag ønsker å gjøre vårt beste
for at det skal bli tre hyggelige
dager i Oppegård.

Sprett aktivitetspark. I gangavstand fra hallen. https://
sprettaktivitetspark.no/kolbotn/
Sofiemyr Svømmehall (i samme bygg som hallen). Ett
12,5 x 25 meter basseng, samt eget basseng for de
minste.
Skiløyper (inkl. lysløype). Det er fine forhold for skigåing i gangavstand fra hallen, med flotte preparerte
løyper. For løypeprofil og føremelding, se https://bit.
ly/2RmhH0f

Design: Thomas Ramberg, pinpoint.no
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FRA NORGES BORDTENNISFORBUND

Bruk våre samarbeidspartnere.
– De stiller opp for deg og Norsk bordtennis

Leverandør av idrettsgulv

Leverandør av premier

Lenker til våre partnere finner dere på bordtennis.no

