Velkommen til

Stiga Norges Cup 2
13.-14. november 2021
i Lørenskoghallen.

Stevnet er underlagt NBTFs konkurransereglement og
NIFs dopingbestemmelser.
Stevnestart: Offisielle NC-klasser starter 10.00 på lørdag og 9.00
på søndag. Den innlagte klassen Herrer C kan starte 9.00 lørdag.

Spilleprogram
Lørdag Bolk 1
*Damer elite
*Herrer elite
*Para klasse**
Herrer C

Fra 09:00
260,260,260,210,-

Lørdag Bolk 2
*Damer Eldre junior
*Herrer junior
Herrer D

Fra 13:00
160,160,210,-

Søndag Bolk 1
*Herrer Eldre Junior
*Gutter 13
*Jenter 13
*Damer junior

Fra 09:00
160,110,110,160,-

Søndag Bolk 2
*Gutter 15
*Jenter 15
Jenter 11
Gutter 11
Herrer B

Fra 12:00
110,110,110,110,260,-

*Offisielle NC klasser
** Her kan de bli delt opp dersom nok deltakere, både herrer og damer samt sittende og
stående.
Stevnetiern er inkludert i satsene.
Nøyaktig tidsskjema blir sendt til klubbene minst en uke før stevnestart.
I alle klasser utenom J/G 11 år og Para samt herrer B-D er spillere direktekvalifisert:
Antall påmeldte
deltakere
9-15
16-31
32-

Antall direkte
kvalifisert
2
4
8

I herrer og damer elite er det 7 sett fra kvartfinale. Alle andre klasser og kamper 5 sett.
I alle offisielle SNC-klasser benyttes puljespill med inntil 4 spillere i hver pulje, hvorav de to
beste går videre til sluttspill (cup). HB-D spilles i utgangspunktet som pulje, men kan gjøres
om til cup ved stor påmelding.

Aldersgrenser:
11 år: født tidligst 2010
13 år: født tidligst 2008
15 år: født tidligst 2006
Junior: Født tidligst 2004
Eldre junior: Født tidligst 1998
Påmeldingsfrist:

Innen 24.oktober 2021. Etteranmeldinger godtas ikke.

Påmelding:

Gjennom vedlagt excel skjema per klubb. Sendes til: stevner@b72.no
Skjema fra klubbene må inneholde rankingpoeng for spillere og bør
sorteres i synkende rekkefølge

Startkontingent:

Faktura sendes klubbene rett etter påmeldingsfristen

Spørsmål?:

stevner@b72.no

Stevneleder:

Sven Wertebach

Lokaler:

Lørenskoghallen (B-72 hallen kan bli brukt til innlagte klasser)

Program/info:
Resultatinfo:

Blir lagt ut på b72.no.
http://resultat.ondata.se/

Deltagelse:

Det er tillatt å delta i en klasse per bolk.

Oppmøte:

45 min før klassestart. Klubbene melder fra om forfall.

Trekning:

30 min før klassestart. Spillere som ikke har meldt ifra at de er kommet
blir strøket før trekning.

Tidsskjema:

Legges ut på B-72 og NBTF sine nettsider senest en uke før
turneringsstart.

Overdommer:

Mahta Souri, Ass. overdommer: Øistein Nordhelle

Teknisk delegert: Tore Eig
Bord:

Stigabord blå

Baller:

Stiga Perform 40+ hvite

Seeding:

I henhold til NBTF sitt regelverk på grunnlag av NBTFs online ranking
1.11.21.

Premiering:

I henhold til NBTF sitt regelverk.

Lisens:

Alle lisenspliktige spillere skal ha innbetalt lisens for å kunne delta i
turneringen. Se NBTF sitt konkurransereglement. (NBTFs
konkurransereglement, pkt. 1.7).

Dommere:

I puljespill dømmer spillere. Foruten dette må man være beredt at
«taper dømmer neste kamp»

Servering:

Det vil være kantine med salg av varm og kald mat og drikke i hallen.

Antidoping:

NIF sitt dopingreglement gjelder for alle deltagere.

Overnatting:

Vi anbefaler Thon hoteller på Lørenskog samt Thon hotell Lillestrøm.

Velkommen!!

