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REPRESENTASJONSREGLEMENTET
Seneste endringer vedtatt av NBTFs styre 04. mai 2018
1.1 INNLEDNING
1.1.1 DEFINISJONER
Med Styret menes Norges Bordtennisforbunds styre. Med NBTF menes Styret eller den/de
som Styret bemyndiger.
1.2 REPRESENTASJON
1.2.1 REPRESENTASJON
Kun spillere og dommere som er medlem av klubber tilsluttet forbund som er medlem av
ITTF, og dommere som på annen måte er medlem av NIF, kan delta i konkurranser som
sorterer under NBTF.
Alle spillere og dommere som ikke representerer kun utenlandske klubber, skal representere
én, og bare én norsk klubb. En spiller eller dommer representerer denne klubben fra og med
første gang han/hun deltar i en konkurranse som er underlagt NBTFs konkurransereglement,
og inntil han/hun har blitt innvilget overgang til annen norsk klubb.
Forbundsstyret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra andre ledd for utenlandsk spiller.
Fullmakten kan delegeres av NBTFs administrasjon. Både forrige og ny klubb må ha hatt
anledning til å uttale seg før det gjøres unntak. Dersom det ikke er enighet mellom klubbene
skal overgangen følge det vanlige regelverket for overgang.
Man kan ikke representere forskjellige klubber som henholdsvis spiller og dommer.
1.3 OVERGANG
1.3.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
En spiller eller dommer, som ønsker å representere en ny klubb, skal sende utfylt
overgangsskjema til NBTF og til den gamle klubben. Hvis gammel klubb har opphørt å være
medlem av NBTF, trenger man ikke sende overgangsskjema til den gamle klubben.
Det er tillatt å sende overgangsskjema per telefaks/e-mail under den forutsetning at
originalskjema innsendes, poststemplet senest tre dager senere.
Ved en eventuell overgang skal den gamle klubben skriftlig underrettes av den nye klubben
før det tas kontakt med spilleren. Hvis det er spilleren som først tar kontakt, skal den gamle
klubben skriftlig underrettes av den nye klubben så snart kontakt er tatt.
Så snart NBTF mottar beskjed fra den gamle klubben om at den ikke har innsigelser på
overgangen, eller hvis NBTF ikke skriftlig senest tre uker etter overgangssøknadens
poststempel har mottatt slik beskjed, innvilges overgangen, med overgangsdato lik
overgangssøknadens poststempel.
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Den nye klubben skal betale overgangsgebyr til NBTF.

1.3.2 KRAV MOT SPILLEREN
Dersom den gamle klubben mener at den har krav overfor spilleren, må denne senest tre uker
etter overgangssøknadens poststempel skriftlig rette sine krav til spilleren. Kopi av kravet skal
samtidig sendes NBTF.
1.3.3 KRAV MOT DEN NYE KLUBBEN
Den gamle klubben kan kreve overgangssum for spilleren, oppad begrenset av maksimale
satser. Det kan ikke kreves overgangssum for spillere under 15 år.
Hvis spilleren innen seks måneder melder overgang tilbake til samme klubb, skal
overgangssummen tilbakebetales.
1.3.4 INNFRIING AV KRAV
Dersom alle krav innfris senest tre uker etter kravenes poststempel, skal den gamle klubben
sende en bekreftelse på dette fil NBTF senest tre dager etter at kravene er innfridd.
Overgangsdato blir lik overgangssøknadens poststempel. Den nye klubben skal sende melding
til NBTF når den og spilleren har innfridd alle krav.
Dersom alle krav ikke er innfridd senest tre uker etter kravenes poststempel, blir
overgangsdato den dato kravene blir innfridd.
Dersom alle krav ikke er innfridd senest to måneder etter overgangssøknadens poststempel,
kan spilleren med rekommandert brev til NBTF, til den gamle og til den nye klubben trekke
sin overgangssøknad tilbake, og fortsette å representere sin gamle klubb.
1.3.5 TVIST
Dersom spilleren eller den nye klubben ikke godtar den gamle klubbens krav, eller det oppstår
andre uoverensstemmelser, og det ikke oppnås enighet mellom partene, tas den endelige
avgjørelsen i tvisten av Disiplinær- og Sanksjonsutvalget.
1.3.6 KARANTENE
1.3.6.1 Generelle bestemmelser
Spilleren er i karantene etter overgangsdatoen, og kan i karantenetiden ikke delta i
konkurranser. Utøver som er i karantene kan være dommer i karantenetiden.
1.3.6.2.1 Overgangsdato/Karantenetid
Overgangsdato
1. august – 31. mars
1. april – 31. mai
1. juni – 31. juli

Karantene
t.o.m. 60. dag
t.o.m. 30. juni
t.o.m. 30. dag
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1.3.6.2.2 Overgang
1.3.6.2.2.1 Overgang fra farmerklubb til tilhørende hovedklubb
Ingen karantenetid, forutsatt NBTFs godkjenning
1.3.6.2.2.2 Overgang fra hovedklubb til farmerklubb i Stiga-ligaen (Eliteserien)
Ingen karantenetid. Overgang bekreftes først ved deltagelse i eliteseriekamp for
farmerklubben.
1.3.6.2.3 Overgang fra nedlagt klubb
Når spillerens klubb opphører å være medlem av NBTF, ilegges ikke karantene.
1.3.6.2.4 Dispensasjon
NBTF kan gi dispensasjon fra karantenebestemmelsene:
A. når spilleren grunnet verneplikt, jobb, studier e.a. flytter så langt fra sitt tidligere
bosted at videre representasjon for gammel klubb er urimelig, hvis spilleren søker
overgang senest seks måneder etter flytting.
B. når spilleren som spiller ikke har representert noen klubb i inneværende eller
foregående spilleår.
C. for deltagelse i utvalgte konkurranser.
D. i spesielle tilfeller.
1.3.7 OFFENTLIGGJØRING
NBTF skal offentliggjøre alle overganger med dato for karantenetidens utløp.
1.4 UTENLANDSKE SPILLERE
1.4.1 DEFINISJON
Som utenlandske spillere regnes spillere uten norsk statsborgerskap.
1.4.2 STATUS SOM «NORSK SPILLER»
Utenlandske spillere kan av NBTF etter søknad gis status som «norsk spiller», og vil i så fall i
alle konkurranser ha spilletillatelse på lik linje med norske spillere. Status som «norsk spiller»
kan gis til følgende grupper utenlandske spillere:
● Spillere som har, og har hatt, fast bosted i Norge de siste fem år.
● Spillere som har fast bosted i Norge og spiller i klassene Gutter/Jenter 15 og yngre.
1.4.3 OPPHØR
1.4.3.1 Automatisk opphør
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Status som «norsk spiller» mistes automatisk ved utflytting fra Norge, eller deltagelse i
lukkede mesterskap i et annet land. Spillerens klubb skal gi beskjed til NBTF om denne
bestemmelse skal komme til anvendelse. Status som «norsk spiller» mistes hvis spilleren ikke
løser spillerlisens et spilleår.
1.4.3.2 Annet opphør
Styret kan, dersom en har saklig grunn, frata en spiller status som «norsk spiller» fra og med
påfølgende spilleår. Spilleren skal i så fall motta melding om dette senest 1. mars.
1.4.4. Norsk seriespiller
Utenlandsk spiller som bor og jobber fast i Norge. Kriterier:
● Spilleren har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret
● Spilleren har en jobb i Norge som varer minst 4 måneder og som er primærjobb
Fordi det er mulig å registrere seg i Folkeregistret i Norge samtidig som man jobber og bor i
et annet land så innføres en tilleggsregel: Klubber og NBTF kan sendes inn klage på at denne
spilleren i praksis ikke har flyttet til Norge. NBTF har myndighet til skjønnsmessig å vurdere
og beslutte om spilleren regnes som «Norsk seriespiller».
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KONKURRANSEREGLEMENTET
KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER
1.1 OM DETTE REGLEMENTET
1.1.1 GYLDIGHETSOMRÅDE
NBTFs konkurransereglement gjelder for alle bordtenniskonkurranser som arrangeres av
organisasjonsledd tilsluttet Norges Bordtennisforbund. Unntatt er konkurranser som er under
kontroll av North European Table Tennis Union (NETU), European Table Tennis Union
(ETTU) eller International Table Tennis Federation (ITTF), eller under kontroll av andre
internasjonale organisasjoner, der den aktuelle organisasjonens regler gjelder.
1.1.2 DEFINISJONER
Med Styret menes Norges Bordtennisforbunds styre. Med NBTF menes Styret eller den/de
som Styret bemyndiger.
1.1.3 HENVISNINGER
1.1.3.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Ved henvisning til ITTFs regler, ETTUs lover og NIFs lover menes den til enhver tid gyldige
utgave vedtatt av henholdsvis ITTF, ETTU og NIF, med det unntak nevnt i 1.1.3.2
1.1.3.2 UNNTAK
Ved henvisning til ITTFs regler, kapittel 3 (Bestemmelser for internasjonale konkurranser),
menes siste utgave av ITTFs regelbok.
1.1.4 HÅNDHEVELSE
1.1.4.1 UNDER KONKURRANSE
Med under konkurranse menes turneringer tiden fra og med konkurransens påmeldingsfrist,
for lagserien tiden fra og med fristen for utsending av innbydelse fra arrangørlaget, til og med
siste konkurransedag.
1.1.4.2 FORTOLKNINGER
I alle situasjoner bortsett fra under konkurranse er NBTFs lovkomite fortolkende myndighet
av NBTFs konkurransereglement. Lovkomitéens fortolkning er endelig og kan ikke ankes.
Fortolkningen er gyldig til utgangen av det spilleår fortolkningen fant sted.
NBTF, regioner, klubber, komitéer, utvalg og forbundsdommere kan forelegge
fortolkningsspørsmål for lovkomitéen.
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Fortolkninger foretatt av lovkomitéen er bindende for fremtidige avgjørelser på samme måte
som NBTFs konkurransereglement.

1.1.4.3 ØVRIG MYNDIGHET
NBTF skal håndheve bestemmelsene i NBTFs konkurransereglement. I alle situasjoner
bortsett fra under konkurranse, kan NBTF fatte avgjørelser i spørsmål som ikke er dekket i
NBTFs konkurransereglement.
1.1.5 AVVIK
1.1.5.1 RT og AT
Styret kan for RT og AT gi tillatelse til å benytte regler som avviker fra bestemmelser i
NBTFs konkurransereglement. Søknad om dette sendes sammen med approbasjonssøknaden.
1.1.6 TILLEGGSBESTEMMELSER
1.1.6.1 TURNERINGER
NBTF kan foran hvert spilleår for alle turneringer bortsett fra IT, NT og RT vedta
tilleggsbestemmelser, såfremt disse ikke bryter med bestemmelser i NBTFs
konkurransereglement.
Disse kan omfatte bestemmelser angående dommerorganisering, sponsorkrav, servering,
tidsskjema, spilleantrekk, spilleområde, utstyrspesifisering og PR- og informasjonsarbeid.
Tilleggsbestemmelsene kan også omfatte andre områder.
1.1.6.2 LAGSERIEN
NBTF kan foran hvert spilleår vedta tilleggsbestemmelser for gjennomføring av
seriekampene.
1.1.7 ENDRINGER
Endringer i NBTFs konkurransereglement gjøres i henhold til NBTFs lover.
1.2 SPILLEREGLER
1.2.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Som spilleregler gjelder ITTFs regler, kapittel 2 (Bordtennisens lover), med de unntak nevnt i
1.2.2.
1.2.2 UNNTAK
1.2.2.1 KLASSER FOR RULLESTOLBRUKERE
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1.2.2.1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
For utøvere som sitter i rullestol, gjelder følgende unntak, endringer og tillegg:
1.2.2.1.2 TILLEGG TIL ITTF 2.1, BORDET, JF. ITTF 3.2.1.4
Bordbenene skal være minst 40 cm fra endelinjene for spillere i rullestol.
1.3 SPILLEBERETTIGELSE
1.3.1 SPILLEBERETTIGELSE
Alle spillere og dommere må være spilleberettigede i henhold til NBTFs
representasjonsreglement for å kunne delta i konkurranser.
1.3.2 SPILLERE I NBTFS ONLINE RANKING
Spillere som er medlemmer i norske klubber, og deltar i konkurranser som omfattes av Online
Ranking, vil inngå i denne, ref. punkt 1.5.3.1.
1.4 KLASSER
1.4.1 ALDERSBESTEMTE KLASSER
1.4.1.1 YNGRE KLASSER
Maksimum antall fylte år samme kalenderår som spilleåret starter:
●
●
●
●
●

Gutter/Jenter 11: 11
Gutter/Jenter 13: 13
Gutter/Jenter 15: 15
Herrer/Damer junior: 17
Herrer/Damer eldre junior: 23

1.4.1.1.1 REKRUTTERINGSKLASSER
Junior-, gutte- og jenteklassene kan deles inn i en åpen klasse og en Rekrutteringsklasse.
1.4.1.1.1.1 GUTTER
Klasse

Start

Slutt

Junior Rekruttering

0

1499

Gutter 15 Rekruttering

0

1399

Gutter 13 Rekruttering

0

1199

Klasse

Start

Slutt

Jenter 15 Rekruttering

0

1.4.1.1.1.2 JENTER

1149
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Jenter 13 Rekruttering

0

1049

1.4.1.2 VETERAN
Minimum antall fylte år i kalenderåret:
●
●
●
●
●
●

Herrer/Damer veteran 35: 35
Herrer/Damer veteran 40: 40
Herrer/Damer veteran 50: 50
Herrer/Damer veteran 60: 60
Herrer/Damer veteran 65: 65
Herrer/Damer veteran 70: 70

1.4.2 SENIORKLASSER
1.4.2.1 KLASSEINNDELING
1.4.2.1.1 HERRER SENIOR
Herrer senior inndeles i klassene Elite, A, B, C, D, E og F.
1.4.2.1.2 DAMER SENIOR
Damer senior inndeles i klassene Elite, A, B og C.
1.4.2.1.3 FUNKSJONSHEMMEDE
Senior inndeles i klassene FHA, FHB og FHC, som er felles for Herrer og Damer, eller i
stående og sittende, som enten er separat eller felles for Herrer og Damer.
Klassetilhørighet iht ITTFs bestemmelser på dette området (Ref: ITTF Classification Code).
(http://www.freewebs.com/wasusa/Table%20Tennis/ITTF-Classification-Code-final-March-2
010.pdf).
1.4.2.2.1 KLASSETILHØRIGHET
1.4.2.2.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
Grunnlaget for klassetilhørighet er til enhver tid gjeldende NBTF Online Ranking.
1.4.2.2.2 HERRER
Klasser
Elite
Herrer A
Herrer B
Herrer C

Start
2500
2200
1900
1600

Slutt
2499
2199
1899
13

Herrer D
Herrer E
Herrer F

1300
1200
0

1599
1299
1199

Klasse
Elite
Damer A

Start
1800
1500

Slutt
1799

Damer B
Damer C

1200
0

1499
1199

1.4.2.2.3 DAMER

1.4.2.2.4 FUNKSJONSHEMMEDE
Klasse
FHA
FHB
FHC

Start
1400
1100
0

Slutt
1399
1099

1.4.2.2.5 REKRUTT
Klasse
Herrer junior
Gutter 15
Gutter 13
Jenter 15
Jenter 13

Start
0
0
0
0
0

Slutt
Under 1500
Under 1400
Under 1200
Under 1150
Under 1050

1.4.2.3 OPP- OG NEDRYKK
1.4.2.3.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
Opp- og nedrykk skjer normalt den 1. i hver måned i forbindelse med oppdatering av NBTF
Online Ranking.
1.4.2.4 DELTAKERBERETTIGELSE
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1.4.2.4.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Man kan delta i den klasse man tilhører ved trekningstidspunktet, samt i høyere klasser, der
ikke andre bestemmelser er gitt.
Ved turneringer som er lagt til begge sider av månedsskiftet, eller avsluttes i løpet av de første
fem dagene i en måned, kan arrangøren velge å legge forrige måneds ranking til grunn for
klassedeltagelse. Dette skal fremgå av invitasjonen.
I lagserien skal gjeldende ranking benyttes.
1.4.2.4.2 ELITEKLASSENE
Arrangøren kan sette begrensninger på antall deltakere hvis ikke andre bestemmelser er gitt.
Hvis antall påmeldte overstiger maksimum antall deltakere, skal de best rangerte påmeldte
etter NBTF Online Ranking få delta.
Hvis flere spillere står likt på samme poengsum, skal deltakelse avgjøres ved trekning.
Utenlandske spillere vurderes på skjønn av arrangøren, i tvilstilfeller kan NBTF kontaktes.
1.4.3 ANDRE KLASSER
Arrangøren kan benytte andre klasser hvis ikke andre bestemmelser er gitt.
1.4.4 DAMESPILLERE I HERREKLASSEN
Dame-/jentespillere kan delta i herre-/gutteklassene der ikke andre bestemmelser er gitt.
1.4.5 YNGRE SPILLERE - IKKE CUPSPILL
I klasser for Gutter og jenter 10 og yngre skal det ikke arrangeres avsluttende cupspill. Det
skal ikke kåres klassevinnere i disse klassene.
1.5 NBTF ONLINE RANKING
1.5.1 GENERELLE BESTEMMELSER
NBTFs offisielle ranking er den til enhver tid offisielle Online Ranking. Ny Online Ranking
offentliggjøres normalt den 1. i hver måned på www.bordtennis.no.
1.5.2 STARTPOENGSUM
Alle registrerte spillere oppnår en poengsum etter hvert som de vinner og taper kamper. Basis
for poengberegningen vil normalt være den siste offentliggjorte Online Ranking. Spillere
beholder sin poengverdi ved starten på en ny sesong.
1.5.2.1 INNPLASSERING AV NYE SPILLERE - STARTPOENG
Nye yngre spillere plasseres inn etter rankingkomitéens retningslinjer til startpoeng per
årskull. Disse retningslinjene er tilgjengelig på bordtennis.no.
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Nye junior og seniorspillere plasseres skjønnsmessig av NBTF’s rankingkomité på basis av
resultater oppnådd i første måned spilleren er i aktivitet. Nye voksne spillere som antas å
være nybegynnere skal uansett ikke plasseres inn høyere enn 1150 i startpoeng. (Nye voksne
spillere kan skjønnsmessig plasseres inn).
I spesielle tilfeller kan skjønnsmessig startpoeng og poengplassering foretas av NBTF også
for yngre spillere.
Der hvor det av hensyn til riktig seeding er viktig, kan skjønnsmessig vurdering også kunne
skje i forkant av deltakelse på stevner og seriespill.
Klassetilhørighet

Startpoeng

Klassetilhørighet

Startpoeng

Jenter 15

1250

Gutter 15 og eldre

1350

Jenter 13

1150

Gutter 13

1250

Jenter 11

1100

Gutter 11

1150

1.5.2.2 INNPLASSERING AV UTENLANDSKE SPILLERE - STARTPOENG
Utenlandske spillere som ikke spiller for en norsk klubb, skal ikke inn på NBTF Online
Ranking. Utenlandske spillere som spiller på norske stevner skal likevel gis en startpoengsum
for at deres kamper mot norske spillere skal kunne telles med.
Utenlandske spillere gis startpoeng på skjønn av NBTF’s rankingskomité på basis av
resultater oppnådd i det aktuelle stevnet.
1.5.3 POENGBEREGNING
”Uventet resultat”

”Forventet resultat”

Seier

Tap

Seier

Tap

0

0

0

8

÷7

1 – 49

8

÷8

8

÷6

50 – 99

10

÷ 10

7

÷5

100 – 149

12

÷ 12

6

÷4

150 – 199

14

÷ 14

5

÷3

200 – 299

16

÷ 16

4

÷2

300 – 399

18

÷ 18

3

÷2

400 – 599

20

÷ 20

2

÷1

600+

25

÷ 25

1

÷1

Poengdifferanse

Forventet resultat:

Seier over spiller med mindre poeng, eller tap for spiller med flere poeng.
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Uventet resultat:

Seier over spiller med flere poeng, eller tap for spiller med mindre poeng.

1.5.3.1 KAMPER SOM GIR POENG
Kamper som gir poeng i Online Ranking er alle kamper i terminfestede
arrangement, approbert av NBTF, som krever lisens. Det gjelder både stevner og
nasjonale/regionale lagserier.
Internasjonale mesterskap og lignende arrangert i Norge teller ikke på NBTF Online Ranking.
I tvilstilfelle om et stevne skal telle eller ikke avgjøres dette av NBTF’s Rankingskomité.
Resultater i klassene Gutter/Jenter 10 år eller yngre skal ikke registreres. Resultater i klassene
Gutter/Jenter 11 år registreres, men offentliggjøres ikke.
1.5.3.2 VEKTING AV ARRANGEMENT
Kampseire/-tap i konkurranser vektes etter tabellen under.
Dvs at poengberegningen i konkurransen multipliseres med faktoren i tabellen.
vekting
NM herrer elite og damer elite
NM aldersbestemte- og veteranklasser
SNC seniorklasser – offisielle
SNC aldersbestemte- og veteranklasser

2
1,5
2
1,5

Stiga Norgescupfinale herrer og damer senior

2

Stiga Norgescupfinale aldersbestemte klasser

1,5

Eliteserie

1,5

Øvrige stevner, klasser og serie

1

1.5.3.3 WO OG AVBRUTTE KAMPER
WO-kamper (*) teller ikke med på datarankingen. Avbrutte kamper regnes som spilt uansett
årsak. Den som bryter en påbegynt kamp på grunn av skade, sykdom eller andre årsaker vil
tape kampen, og motstanderen vil bli stående som vinner. Eneste unntaket er kamper som blir
avbrutt i en lagkamp fordi ett av lagene har vunnet lagkampen. I lagkamper er det kun
tellende kamper som skal registreres.
(*) Diskvalifikasjon medfører tapt kamp, med de konsekvenser det også har for poeng på
Online Ranking.
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1.5.3.4 NORSKE SPILLERE I UTLANDET
Norske spillere som stort sett bare konkurrerer i utlandet vil kunne få status som
”Utenlandsproff”. Det er NBTF’s rankingskomité som foran hver sesong vurderer hvilke
spillere som får status som ”utenlandsproff”. Spillere som deltar i den hjemlige serien og
jevnlig på norske stevner vil normalt ikke få slik status selv om de også deltar på seriespill og
stevner i utlandet. Spillere som har fått status som ”utenlandsproff” vil få sin poengsum justert
på skjønn i løpet av sesongen av NBTF’s rankingskomité.
1.5.4 INNLEGGING AV RESULTATER
Det er den enkelte arrangør som skal sørge for at resultatene kommer inn i rankingsystemet.
Dette kan gjøres på følgende måter:
● Arrangøren benytter NBTF’s databaserte treknings- og turneringsprogram, til
registrering av resultater og eksporterer resultatene i etterkant av stevne til NBTF’s
Online Ranking.
● Arrangøren legger inn resultatene manuelt direkte på NBTF’s Online Ranking.
1.5.4.1 TIDSFRISTER
Alle resultater fra et stevne skal være inne i NBTF Online Ranking senest 4 virkedager etter
siste konkurransedag.
1.5.4.2 SANKSJONER
Arrangører som unnlater å legge inn resultater til NBTF’s Online Ranking innen den gitte
tidsfristen, kan bli bøtelagt med inntil kr 3000,-. Botens størrelse vil bli fastsatt av NBTF i det
enkelte tilfelle.
1.6 BARNEIDRETT
Nye bestemmelser om barneidrett ble behandlet og vedtatt på Idrettstinget 11. – 13. mai 2007.
Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007 og offentliggjort
13.09.07.
I pkt 1.6.1 er NIFs vedtatte bestemmelser gjengitt. Viser for øvrig til NIFs
hjemmeside www.nif.idrett.no der dere også kan lese om barnas rettigheter.
1.6.1 BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT
1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
3.
a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år
og først og fremst i egen klubb
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b) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra
det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
c) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de
fyller 11 år.
d) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne (*) idrettsarrangement i Norge,
Norden og Nordkalotten (**).
e) Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta på
konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
f) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
g) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap NM, EM og
VM.
h) Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem ansvarlig
for barneidretten (***)

*

Åpne idrettsarrangement: Ikke krav til kvalifisering

**
Nordkalotten omfatter Sverige, Finland og Norge. Punktet omfatter også samarbeid
innenfor Barentsregionen (Russland).
***

Vedtaket gjelder kun særidrettslag, men det anbefales at også fleridrettslag gjør dette

1.6. NORGESMESTERSKAP
Barn kan ikke delta i mesterskapsklasser i Norgesmesterskap før det året de fyller 13 år.
1.7 SPILLERLISENS
1.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Spillerlisens skal være løst av alle spillere som deltar i approbasjonspliktige turneringer eller
seriespill, med unntak av DI. Barn som tilhører klasse Gutter/Jenter 11 år og yngre skal ikke
løse lisens.
Det organisasjonsledd påmelding blir foretatt av, er ansvarlig for at alle spillerlisenspliktige
spillere har løst spillerlisens.
Her er informasjon om spillerlisens/ enganglisens (link)
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1.7.2 UTENLANDSKE SPILLERE
Spillerlisens trenger ikke løses av spillere som representerer en utenlandsk klubb.
1.8 DELTAKERNES ANSVAR
1.8.1 DELTAKERNES ANSVAR
Alle deltakere i konkurranser er pliktige til å sette seg inn i og følge NBTFs
konkurransereglement.
Ved alle konkurranser skal deltakerne være spilleklare til fastsatt tid. I motsatt fall tapes
kampen uten spill, med størst mulige sifre.
1.9 DELTAKERBERETTIGELSE I EUROPA – CUPENE
1.9.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Klubber er deltakerberettigede i Europa-cupene i henhold til ETTUs lover.
1.10 UTSTYR
1.10.1 SPILLEUTSTYR
1.10.1.1 BORD NETT OG BALL
I approberte stevner og seriespill skal det kun benyttes bord, nett og baller som er godkjent av
ITTF.
1.10.1.2 RACKET
1.10.1.2.1 GENERELLE BESTEMMELSER
For racket gjelder ITTFs regler: 3.2.1.3 og 3.2.4.1
1.10.2 SPILLEANTREKK
For spilleantrekk gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.2.1-10.
1.10.3 REKLAME
1.10.3.1 GENERELLE BESTEMMELSER
For reklame gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.5, med det unntak nevnt i 1.10.3.2.
For definisjon av hva som inngår i spilleområdet gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.3.2.
1.10.3.2 UNNTAK
Begrensningene i ITTFs regler, 3.2.5.9 til 3.2.5.11 gjelder ikke. For nasjonale turneringer
tillempes mer liberale reklameregler. Ingen begrensninger finnes når det gjelder antall
reklameplasser på spilledrakter, plassering eller størrelse.
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Når det benyttes hvit ball kan ikke den hvite fargen, verken på drakt eller i reklame, oppleves
som dominerende. Det er ikke tillatt med reklame for tobakk, alkohol etc. (jfr NIFs lov).
1.11 FUNKSJONÆRENES MYNDIGHETSOMRÅDE
1.11.1 GENERELLE BESTEMMELSER
For funksjonærenes myndighetsområde gjelder ITTFs regler, pkt. 3.3, bortsett fra
pkt. 3.3.3.6-7, med følgende avvik:
1.11.2 AVVIK
1.11.2.1 OVERDOMMER
● Overdommer kan, dersom han/hun finner det forsvarlig, delegere ledelse av
trekning, fortrinnsvis til en forbundsdommer, dersom overdommers tilstedeværelse
innebærer uforholdsmessige store kostnader eller praktiske problemer.
● Overdommer skal godkjenne trekning og alle endringer i trekning, inkludert
inntrekning av etteranmeldte deltakere.
● Overdommer kan dersom han/hun finner det forsvarlig delegere oppsett av
tidsskjema og oppnevning av kampfunksjonærer til arrangøren.
● Overdommer skal etter endt konkurranse fylle ut NBTFs overdommer
rapportskjema for angjeldende konkurranse, og sende dette til NBTF.
● Overdommer behøver ikke foreta en briefing med dommere før turneringen.
● Dersom overdommer diskvalifiserer en spiller, jf.ITTFs regler, pkt. 3.5.2.8, skal
overdommer umiddelbart etter konkurransen sende inn en rapport om det inntrufne
til Styret.
1.11.2.1.1 DISIPLINÆRE FORFØYNINGER VED DÅRLIG OPPFØRSEL ELLER
ANDRE REGELBRUDD
Overdommer skal være ansvarlig for å foreta disiplinære forføyninger ved dårlig oppførsel
eller andre regelbrudd. Overdommer skal ha myndighet til å diskvalifisere en spiller for
alvorlig dårlig oppførsel, enten dette er rapportert av dommeren eller ikke. Ved konkurranser
uten kvalifiserte borddommere kan overdommer gi gult kort ved mindre alvorlige
overtredelser. Neste sanksjon under samme konkurranse vil være diskvalifikasjon fra kamp
(lagkamp), klasse eller konkurranse. I slike konkurranser kan overdommer også advare og
bortvise rådgivere.
1.11.2.2 OMFANG
Der det refereres til Lovene og Bestemmelsene gjelder referansen også NBTFs
konkurransereglement.
1.11.2.3 HJELPEDOMMERE
Man trenger ikke oppnevne hjelpedommere. Hvis hjelpedommere ikke er oppnevnt, ivaretas
hjelpedommernes oppgaver av dommeren.

21

1.11.2.4 OMGJØRING AV OVERDOMMERS AVGJØRELSE
Det kan innleveres protest til NBTF på avgjørelse tatt av overdommer. Protesten må være
poststemplet senest to dager etter at avgjørelsen ble gjort kjent.
Protesten skal følges av et protestgebyr som tilbakebetales dersom protesten tas til følge.
NBTF kan, på grunnlag av innkommet protest eller på eget initiativ, omgjøre og bestemme
konsekvensen av omgjøringen av overdommers avgjørelse, hvis avgjørelsen var i direkte strid
med gjeldende regelverk og samtidig førte til uforholdsmessige store urettmessige ulemper for
lidende part. Slik omgjøring må gjøres senest to uker etter at avgjørelsen ble gjort kjent.
Omgjøringen kan ikke ankes.
1.12 KAMPLEDELSE OG DISISPLIN
1.12.1 KAMPLEDELSE
For kampledelse gjelder ITTFs regler, pkt. 3.4.
1.12.2 DISIPLIN
For disiplin gjelder ITTFs regler, pkt. 3.5 med unntak av 3.5.2.13 samt 3.5.2.14 og 3.5.3.4 og
3.5.3.5
1.13 SPILLEÅR
1.13.1 SPILLEÅR
Et spilleår løper fra og med 1. juli til og med 30. juni påfølgende kalenderår.
1.14 TERMINLISTE
1.14.1 GENERELLE BESTEMMELSER
NBTF fastsetter terminlisten og kan reservere bestemte helger eller perioder av spilleåret til
bestemte konkurranser.
1.14.2 NM
Alle NM skal arrangeres i løpet av månedene januar – juni.
NM senior tilpasses internasjonal terminliste.
1.14.3 DI
Dl kan arrangeres alle dager.
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1.14.4 DEN NASJONALE LAGSERIEN
NBTF setter opp terminlisten. I dobbel serie settes alle lag opp en gang som hjemmelag, en
gang som bortelag.
Alle seriekamper i den nasjonale lagserien bortsett fra sluttspillet i Stiga-Ligaen (Eliteserien)
skal normalt spilles i løpet av månedene oktober-mars. Hvis flere lag fra samme klubb, eller
hvis hovedklubb og tilhørende farmerklubb, eller hvis flere farmerklubber tilhørende samme
hovedklubb spiller i samme avdeling, skal disse møtes så tidlig som mulig.
Sluttspillet i Stiga-Ligaen (Eliteserien) skal normalt spilles i mars eller april måned.
1.14.5 DEN REGIONALE LAGSERIEN
De respektive regioner setter opp terminlisten, eventuelt i henhold til NBTF´s
terminliste. Alle seriekamper i 4. divisjon skal være ferdigspilt senest 1.april.
1.15 PLASSERING VED PULJESPILL
1.15.1 PLASSERING VED PULJESPILL
For utregning av plassering ved puljespill gjelder følgende:
1. I puljespill gir vunnet kamp 2 poeng, tapt kamp 1 poeng og uspilt kamp (wo), eller
avbrutt kamp 0 poeng. Spillere med høyest poeng blir nummer en, den med nest
høyest poeng nummer to osv.
2. Om to eller flere spillere havner på samme poeng, avgjøres den innbyrdes
plasseringen gjennom å summere antallet vunnede poeng i innbyrdes kamper.
Antallet vunnede poeng i innbyrdes kamper avgjør rekkefølgen.
3. Om de innbyrdes poengene mellom berørte spillere fortsatt er like beregnes den
innbyrdes settkvotienten, d.v.s. forholdstallet mellom spillernes vunnede og tapte
sett i innbyrdes kamper. Rekkefølgen mellom berørte spillere settes opp i henhold
til spillernes innbyrdes settkvotient. Den med høyest settkvotient/ballkvotient
vinner. Eks: Spiller A= 5/4 (vunnede/tapte sett). Spiller B= 4/3. [5/4=1,25.
4/3=1,33]. Spiller B vinner.
4. Om den innbyrdes settkvoten mellom berørte spillere fortsatt er likt beregnes den
innbyrdes ballkvotienten, d.v.s. forholdstallet mellom spillernes vunnede og tapte
baller i innbyrdes kamper. Rekkefølgen mellom berørte spillere settes opp i
henhold til spillernes innbyrdes ballkvotient.
5. Så snart en plassering eller flere kan bestemmes etter punkt 2-4, tas den eller de
spillerne bort og øvrige gjenstående spilleres plassering beregnes på nytt fra punkt
2.
6. Om det fortsatt ikke er mulig å skille to eller flere spillere, avgjøres deres
innbyrdes plassering med loddtrekning.
7. Utregningen benyttes også ved lagspill (ikke seriespill). Her beregnes forholdstallet
mellom vunnede og tapte individuelle kamper, før settkvotienten.
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1.16 DOPING
1.16.1 DOPING
Alle deltakere i konkurranser er underlagt NIFs dopingbestemmelser.
1.17 FRI ADGANG TIL KONKURRANSER
1.17.1 ALLE KONKURRANSER
Styret med varamedlemmer, NBTFs ansatte, ledere i NBTFs tingvalgte og styreoppnevnte
utvalg og komitéer, leder i NBTFs styre, NBTFs landslagstrenere, forbundsdommere,
innehavere av NBTFs krystallvase, innehavere av NBTFs hederstegn og æresmedlemmer i
NBTF og andre som NBTF innrømmer, har fri adgang til alle konkurranser.
1.17.2 KONKURRANSER INNEN DE ENKELTE REGIONER
Regionstyret med varamedlemmer har fri adgang til alle konkurranser innen sin region.
1.18 SATSER
1.18.1 SATSER
Alle satser for kontingenter, honorarer, spillerlisenser etc. i forbindelse med NBTFs
konkurransereglement fastsettes av Styret foran hvert spilleår.
1.19 SANKSJONER
1.19.1 ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER
1) NBTF kan tildele dem som omfattes av 1.19.3 alminnelige disiplinærforføyninger for
brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende
disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:
a) irettesettelse,
b) bortvisning,
c) utelukkelse jf. § 11-7 e) i inntil én måned,
d) bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og kr 25.000 for organisasjonsledd såfremt
mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent.
2) Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig
saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens
strenghet.
1.19.2. SANKSJON ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER
(1) Alle brudd på bestemmelser i NBTFs konkurransereglement eller i tilleggsbestemmelsene
hjemlet i dette reglementet, kan føre til sanksjoner fra NBTF. Følgende sanksjoner kan
benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:
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a) irettesettelse,
b) bot oppad begrenset til kr 5 000 pr. person og kr 50 000 pr. organisasjonsledd,
c) tap av plassering/resultat/poeng,
d) utelukkelse jf. NIFs lov § 11-7 e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt
tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at
den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.
(2) For øvrig gjelder ITTF regler, pkt 3.5.
(3) Dersom det påstås strengere sanksjoner enn de som fremkommer av første ledd, skal saken
påtales til et domsorgan, jf. NIFs lov § 11-11.
1.19.3 VIRKEOMRÅDE FOR STRAFFEBESTEMMELSENE
§11-3. Virkeområde for straffebestemmelsene (utdrag fra NIFs lov)
(1) Straffebestemmelsene gjelder for:
a) organisasjonsledd og medelem av idrettslag,
b) utøver som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet
organisert av et organisasjonsledd innen NIF,
c) utøver som representerer organisasjonsledd på konkurranser eller organisert trening,
d) trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med
idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd, eller på annen måte deltar i den
idrettslige aktivitet,
e) utøver eller annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg til å følge
straffebestemmelsene
1.19.4 SAKSBEHANDLINGEN
Sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler må ikke tildeles uten at reglene er gjort kjent og
saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet,
graden av skyld og sanksjonens strenghet.
1.19.5 FASTE SANKSJONER
NBTF kan foran hvert spilleår vedta faste sanksjoner for brudd på spesifikke bestemmelser i
NBTFs konkurransereglement.
1.19.6 UTELUKKELSE
Spiller som er diskvalifisert av overdommer, jf. ITTFs regler, pkt. 3.5.2.8 kan av NBTF
utelukkes fra all konkurransevirksomhet i inntil tre måneder. Slik utelukkelse må gjøres kjent
senest tre uker etter at diskvalifikasjonen fant sted.
1.20 ANKE
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1.20.1 GJENSTAND FOR ANKE
Avgjørelser fattet av NBTF kan ankes, men bare så langt anken gjelder tolkningen av
reglementet som ligger til grunn for avgjørelsen.
1.20.2 ANKEINSTANS
Anken behandles av Disiplinær- og Sanksjonsutvalget. Avgjørelse i Disiplinær- og
Sanksjonsutvalget i den enkelte sak skal treffes av minst tre medlemmer, leder eller nestleder
må være tilstede. Sanksjonsutvalgets avgjørelse er endelig.
1.20.3 ANKEBERETTIGELSE
Avgjørelsen kan ankes av den som er ilagt sanksjonen eller av anmelder.
1.20.4 ANKEFRIST
(1) Ankefristen er 14 dager fra mottakelsen av avgjørelsen
(2) Anken sendes NBTF som videresender denne til Disiplinær- og Sanksjonsutvalget
1.20.5 FORMKRAV
(1) Anke fra klubb skal undertegnes av klubbens styreleder eller annen med særskilt fullmakt
fra klubbens styre.
(2) Anke fra enkeltpersoner/utøver må være egenhendig undertegnet.
(3) Er utøveren under 18 år må anken være undertegnet av foreldre/foresatte.
1.20.6 FEIL VED ANKEN
Anken kan avvises i følgende tilfeller:
(1) Anken er fremsatt av andre enn dem nevnt i 1.20.3
(2) Ankefristen i 1.20.4 (1) er ikke overholdt.
1.20.7 BEHANDLING AV ANKEN
(1) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget skal påse at saken er forsvarlig belyst før avgjørelse i
saken tas.
(2) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan bare bygge sin avgjørelse på de bevis som foreligger
i saken.
(3) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan innhente opplysninger fra vitner, den (klubb eller
utøver) som er ilagt sanksjoner eller fra anmelder.
(4) Utøverne/klubbene har rett til å føre de bevis som de mener er egnet til å belyse saken.
Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan innhente uttalelser fra andre enn dem nevnt i annen
setning eller andre bevis der den finner det nødvendig.
(5) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget kan, enten på eget initiativ eller etter begjæring fra en
utøver/klubb, beslutte at det skal holdes muntlig forhandling. I de tilfeller der muntlig
forhandling holdes, skal den som kan bli ilagt sanksjoner ha adgang til å være tilstede.
1.20.8 BEGRUNNELSE OG VARSLING
(1) Avgjørelsen av en anke skal begrunnes skriftlig
(2) Avgjørelsen av anken skal meddeles begge parter per e-post eller på annen etterviselig
måte.
(3) Gjelder anken en klubb, sendes avgjørelsen av anken klubbens styreleder med kopi til hele
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klubbens styre.
(4) Gjelder anken et klubbmedlem/utøver under 18 år, skal avgjørelsen av anken sendes
utøverens foreldre/foresatte.
1.20.9 GJENOPPTAKELSE. BENÅDNING
(1) Til fordel for den som er ilagt sanksjon, kan en sak – som ellers er endelig avgjort –
gjenopptas når det fremkommer nye bevis som man antar ville ha medført et annet resultat.
(2) Begjæring om gjenopptakelse sendes den myndighet som sist har avgjort saken. Blir
begjæringen avslått av NBTF kan vedkommende anke. Gjenopptakelsessaken behandles som
ny sak.
(3) NBTF kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning i
sanksjonssaker.

KONKURRANSEREGLEMENTET
KAPITTEL 2. TURNERINGER
2.1 TURNERINGSTYPER
2.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Organisasjonsledd i NBTF kan kun arrangere de følgende typer turneringer:
2.1.2 MESTERSKAP
2.1.2.1 NORGESMESTERSKAP (NM)
Turneringer der det konkurreres om Norgesmestertitler, og i innlagte klasser. NM er åpent for
alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF og som er kvalifisert.
2.1.2.2 REGIONSMESTERSKAP (RM)
Turneringer der det konkurreres om regionsmestertitler. RM er åpent for alle norske spillere
som representerer en klubb tilsluttet NBTF fra den region der turneringen arrangeres.
2.1.3 VANLIGE TURNERINGER
2.1.3.1 INTERNASJONALE TURNERINGER (IT)
Turneringer som er åpne for alle spillere som representerer en klubb tilsluttet et forbund
tilsluttet ITTF.
2.1.3.2 NASJONALE TURNERINGER (NT)
Turneringer som er åpne for alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF.

27

2.1.3.3 REGIONSTURNERINGER (RT)
Turneringer som er åpne for alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF
fra den region der turneringen arrangeres. Det gjøres imidlertid følgende unntak (dersom
arrangerende region aksepterer deltakere i henhold til de to kulepunktene under):
● Jenter i aldersbestemte klasser kan delta i Regionturneringer der de måtte ønske
med unntak av Regionsmesterskap.
● Spillere som er bosatt i regionen, men representerer klubb utenfor regionen kan
delta med unntak av i Regionmesterskap.
Alle øvrige kan søke om unntak fra bestemmelsene om deltakelse begrensning, men dette må
da godkjennes av Regionstyret der Regionsturneringen arrangeres, samt av eget Regionstyre.
Ingen unntak gjøres for Regionmesterskap.
2.1.3.4 LAGSERIEN (LS)
Konkurranse som er åpen for alle klubber tilsluttet NBTF.
2.1.4 SPESIELLE TURNERINGER
2.1.4.1 STIGA NORGESCUP (SNC)
Samme som IT, men som i tillegg har klasser som er poenggivende for SNC.
2.1.4.2 POENGTURNERINGER (PT)
Samme som RT, men som i tillegg har klasser som er poenggivende for PT. I tillegg til
spillere fra egen region vil PT være åpen for utenlandsk deltakelse. I spesielle tilfeller som
under utdanning, jobb, etc, vil det også være mulig etter søknad til Regionsstyret å delta i PT i
en annen region enn den man selv hører hjemme i.
2.1.4.3 STIGA NORGESCUPFINALE (SNCF)
Turneringer for kvalifiserte og spesielt inviterte spillere.
2.1.4.4 FUNKSJONSHEMMEDE (FH)
Turneringer som kun er åpne for funksjonshemmede spillere.
2.1.4.5 DRIVE-IN CUP (DI)
Turneringer som er åpne for alle spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF fra den
region, eller tilgrensende region, der turneringen arrangeres.
2.1.4.6 ANDRE TURNERINGER (AT)
Eventuelle andre turneringer som NBTF approberer.
2.1.4.7 STIGA 11-ER’N
STIGA 11’ern arrangeres normalt i forbindelse med NM for yngre. STIGA 11’ern skal så
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langt det er mulig fysisk adskilles fra NM i alle sammenhenger. Dette gjelder invitasjon, egen
hall for selve turneringen, påmeldingsskjema, resultatservice, premieutdeling etc.
2.2 NBTFs KONTROLL
2.2.1 APPROBASJON
2.2.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Det må søkes NBTF om approbasjon av alle turneringer på fastsatt skjema, bortsett fra RM og
RT, senest 1. april i spilleåret før turneringen ønskes avholdt.
2.2.1.2 AVSLAG PÅ APPROBASJONSSØKNAD
Styret kan avslå approbasjon, og turneringen kan da ikke arrangeres.
2.2.1.3 APPROBASJONSAVGIFT OG ANDRE AVGIFTER
Eventuell approbasjonsavgift og/eller andre avgifter skal være betalt til NBTF senest en uke
etter arrangementsdato.

2.2.1.4 EKSTRAORDINÆR APPROBASJON
NBTF kan approbere turneringer i løpet av spilleåret.
2.2.2 INNSTILLING ELLER FLYTTING
Styret kan forlange en turnering innstilt eller flyttet til annen dato.
2.3 OVERDOMMERE OG DOMMERE
2.3.1 OPPNEVNING
2.3.1.1 Overdommer
2.3.1.1.1 Generelle bestemmelser
Det skal oppnevnes overdommer til alle turneringer. I alle approberte turneringer bør
overdommer være forbundsdommer. Det kan oppnevnes assisterende overdommere som skal
fungere i overdommers fravær under en turnering.

2.3.1.1.2 OPPNEVNINGSMYNDIGHET

29

2.3.1.1.2.1 GENERELLE BESTEMMELSER
NBTF har rett til å oppnevne overdommer til alle approberte turneringer. Slik oppnevning
skal meddeles arrangøren senest to måneder før turneringen finner sted.
Hvis NBTF ikke oppnevner overdommer til en turnering, skal arrangøren oppnevne
overdommer.
2.3.1.1.2.2 NM, SNC og SNCF
NBTF skal oppnevne overdommer til alle NM, SNC og SNCF.
2.3.1.2 DOMMERE (HERUNDER HJELPEDOMMERE)
2.3.1.2.1 “TAPER DØMMER NESTE KAMP”
Arrangøren har anledning til å praktisere at den som har tapt en kamp i turneringen, må stille
seg til disposisjon for overdommer til å dømme en kamp i løpet av den nærmeste tiden etter at
han/hun har tapt, hvis ikke andre bestemmelser er angitt.
2.3.1.2.2 NM, SNC og SNCF
NBTF har rett til å nominere en eller flere dommere til NM, SNC og SNCF, som skal være til
overdommers disposisjon.
2.3.2 TD-, OVERDOMMER- OG DOMMERHONORAR
2.3.2.1 Generelle bestemmelser
Arrangøren skal etter endt turnering betale honorar og reise-/diettgodtgjørelse, eventuelt
forestå diett, til alle overdommere/dommere.
2.3.2.2 NM, SNC og SNCF
I NM, SNC skal arrangør betale honorar og reise-/diett godtgjørelse, eventuelt forestå diett, til
TD, overdommere og dommere nominert av NBTF.
I SNCF skal NBTF betale honorar og reise-/diettgodtgjørelse, eventuelt forestå diett, til TD,
overdommere og dommere nominert av NBTF.
2.4 INNBYDELSE
2.4.1 UTSENDELSE
2.4.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER
lnnbydelse skal utsendes eller offentliggjøres på ”bordtennis.no”. Som utsendelse regnes også
at innbydelsen legges ut på NBTFs hjemmesider og/ eller sendes elektronisk til mottakerne.
2.4.1.2 TIDSFRIST FOR UTSENDING
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Turnering

Tidsfrist før turneringen

NM og SNC

Seks uker

RT og RM

Fire uker

DI

Arrangøren avgjør

Øvrige approberte turneringer

To uker

2.4.1.3 MOTTAKERE
2.4.1.3.1 GENERELLE BESTEMMELSER
NBTF og overdommer skal alltid ha tilsendt innbydelse, selv om innbydelsen offentliggjøres
på ”bordtennis.no”.
2.4.1.3.2 MINSTEKRAV VED UTSENDELSE
2.4.1.3.2.1 NM, RM, KM, SNC og PT
Regionene og alle klubber som mesterskapet er åpent for.
2.4.1.3.2.2 IT, NT, RT, DI og AT
Arrangøren kan selv avgjøre hvilke klubber som skal få tilsendt innbydelse.
2.4.1.3.2.3 SNCF
Alle uttatte spillere og reserver, samt deres klubber.
2.4.1.3.3 PÅ FORESPØRSEL
På forespørsel fra klubber som turneringen er åpen for, skal innbydelse sendes.
2.4.2 INNHOLD
Innbydelse til turneringer skal inneholde følgende opplysninger:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

At turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Arrangørens navn.
Tid og sted for turneringen.
Arrangørens kontaktperson med eventuelle telefonnumre og e-mailadresser.
Klasser og spilleform, og hvilken dag klassene spilles.
Henvise til NBTFs konkurransereglement, pkt. 1.7, spillerlisens.
Angivelse av eventuelle klasser hvor det spilles best av tre, fem eller sju sett.
Startkontingentens størrelse (oppad begrenset av maksimale satser).
Opplyse om at 10 kr fra hver klasse per deltaker går til Stevne 10’ern
Om taper i en kamp skal stille seg til disposisjon for å dømme en kamp.
Påmeldingsfrist.
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●
●
●
●
●
●
●

Adresse for innsending av påmelding og startkontingent.
Hvilket ballmerke og -farge som skal benyttes.
Hvilket bordmerke og -farge som skal benyttes.
Når og hvor trekningen skal finne sted.
Om styrkeseeding skal benyttes.
Navn på overdommer, og eventuelt assisterende overdommere.
Eventuelle innvilgede dispensasjoner fra NBTFs konkurransereglement, hjemlet i
dette reglementet.
● At NIFs dopingbestemmelser gjelder for både norske og utenlandske deltakere.
● Eventuelle avvik fra bestemmelser i ITTFs regler, kapittel 2 (jf. pkt. 1.2.3.1).
● Eventuelle godkjente avvik fra NBTFs konkurransereglement (jf. pkt. 1 .1 .5).
FOR HOVED-NM:
● At det konkurreres om H. M. Kongens Pokal.

2.5 PÅMELDING
2.5.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Påmelding til turneringer kan kun gjøres gjennom organisasjonsledd tilsluttet et forbund
tilsluttet ITTF.
Påmelding skal gjøres i rangert rekkefølge i format bestemt av arrangøren. Deltakerne skal
oppgis med fullt navn og klassetilhørighet.
Påmelding er ikke gyldig før startkontingenten er betalt.
2.5.2 PÅMELDING UTEN MAKKER I DOUBLE
Det er tillatt å melde på spiller i double uten navngitt makker. Arrangøren skal sette sammen
par av disse påmeldte spillere etter skjønn.
2.5.3 PÅMELDINGSFRIST
Turnering

Tidsfrist før turneringen

NM og SNC

Fire uker

RT, RM

En uke

DI

Umiddelbart før turneringen

Øvrige turneringer

Arrangøren avgjør
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2.5.4 ETTERANMELDINGER
2.5.4.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Arrangøren av andre turneringer enn NM og SNC (offisielle klasser) har rett til å godta
etteranmeldinger. Som etteranmeldinger regnes påmeldinger som kommer inn etter at
påmeldingsfristen har gått ut, med unntak for 3. avsnitt i pkt 2.9.1.
2.5.4.2 DOUBLE
I double regnes alle parsammensetninger som ikke er med i trekningen som etteranmeldinger.
Påmeldt doublespiller som mangler makker kan etteranmeldes med annen makker kun hvis
den opprinnelige makker har meldt forfall til turneringen.
2.5.4.3 NM og SNC
For alle klasser i NM og for offisielle SNC-klasser godtas ikke etteranmeldinger. Unntatt er 3.
avsnitt i pkt. 2.9.1 dersom arrangementsteknisk mulig.
2.5.5 BEGRENSNING AV PÅMELDING
Arrangøren kan nekte de sist påmeldte, eventuelt de svakeste spillerne iht Online Ranking, i
en eller flere klasser deltakelse, dersom dette er nødvendig av arrangementstekniske årsaker.
De berørte klubber skal motta beskjed om dette senest tre dager etter påmeldingsfristens utløp
og for mye innbetalt startkontingent skal returneres.
2.6 STRYKING AV KLASSER
2.6.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Arrangøren har anledning til å stryke klasser hvor det er påmeldt færre enn fire deltakere ved
påmeldingsfristens utløp. Berørte klubber eller deltakere skal i så fall underrettes om dette så
snart det er klart at klassen strykes og for mye innbetalt startkontingent skal returneres.
2.6.2 NM
Klasser hvor det er færre enn fire deltakere som spiller, færre enn to i klasser for
funksjonshemmede, blir strøket som mesterskapsklasse.
I klassene for funksjonshemmede kan stående og sittende klasser slås sammen, både i single
og/eller double.
2.7 STYRKESEEDING
2.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER
De antatt sterkeste deltakerne i en klasse styrkeseedes slik at de ikke kan møtes før i de
avsluttende runder i klassen.
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Det skal alltid benyttes styrkeseeding i NM, RM og SNC. I øvrige turneringer avgjør
arrangøren om styrkeseeding skal benyttes.
2.7.2 KRITERIER FOR STYRKESEEDING
2.7.2.1 STYRKESEEDING
Styrkeseeding foretas på grunnlag av NBTFs Online Ranking i den aktuelle klasse på
trekningstidspunktet.
I doubleklassene fastsetter arrangøren styrkeseedingen etter skjønn.
Utenlandske spillere som ikke er kvalifisert eller rangert i Norge, styrkeseedes etter
arrangørens skjønn.
2.7.2.2 NM
Styrkeseeding foretas på grunnlag av NBTFs Online Ranking i singleklassene. Ved lik
rankingpoengsum avgjør NBTF den innbyrdes styrkeseeding.
Forfall fra spillere som er satt opp på lag i perioden fra seeding er foretatt til trekning av
konkurranse.
I lag og double fastsettes seedingen etter følgende regler.
Double:
● Samlet plassering i den aktuelle klassen. Det paret med det plasseringssnittet
nærmest null første seedes, paret med nest lavest blir andreseedet osv.
● Ved plasseringslikhet avgjøres rekkefølgen med samlet poengsum. Høyest felles
poengsum går foran.
● Ved likhet i poengsum seedes det paret med den høyest rangerte enkeltspilleren.
● Ved likhet avgjør NBTFs Rankingkomité.
Lag:
● Man følger normalt oppsett og at spillerne er satt opp i rangert rekkefølge.
● Alle påmeldte lag vurderes og lagenes tre beste spillerne settes opp i rangert
rekkefølge og utgjør normaloppsettet.
● Spillerne vektes i normaloppsettet og vinneren etter hvem som er rangert høyest i
de ulike singlekampene gir 1 poeng til sitt lag, første lag til 3 poeng regnes som
vinnerlaget. Vinnerlaget rangeres først.
● I Corbillion cup så settes det høyest rangerte paret opp i dobbeltkampen for hvert
lag, og vektes etter reglene om dobbeltseeding.
● Om tre eller flere lag slår hverandre så avgjør NBTF sin Rankingkomité.
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Deltakerlisten skal være oversendt fra arrangøren senest tre uker før arrangementet.
2.7.3 ANTALL STYRKESEEDEDE DELTAKERE

2.7.3.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Antall påmeldte deltakere/par

Antall styrkeseedede deltakere/par

-11

2

12-31

4

32-63

8

64-

16

Det bør minst styrkeseedes antall deltakere ut fra tabellen. Ved puljespill skal det styrkeseedes
like mange spillere som det er puljer. Ved snaketrekning rangeres samtlige spillere etter
rankingen.
2.7.3.2 NM
I Herrer senior single og Damer senior single skal det styrkeseedes etter følgende tabell:
Antall påmeldte
deltakere

Antall styrkeseedede deltakere

Hvorav antall spillere direkte til
8-dels finale

-16

8

17-24

8

8

25-56

16

8

I øvrige klasser styrkeseedes det etter vanlige regler, dog skal det alltid styrkeseedes minst fire
deltakere i hver mesterskapstittelklasse.
2.7.4 BEGRENSNING
Det skal aldri benyttes styrkeseeding i klasser yngre enn Gutter/Jenter 11.
2.8 KLUBBSEEDING
2.8.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Ved puljespill skal spillere fra samme klubb så langt det er mulig trekkes til forskjellige puljer.
Dersom det er flere spillere fra en klubb enn antall puljer, skal det trekkes en spiller til hver
pulje. De resterende trekkes tilfeldig til hver sin pulje. Det tas ikke hensyn til spillernes
ranking.
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Ved puljespill med snaketrekning skal alle spillerne rangeres etter Online Ranking fra første
til siste plass, og plasseres i puljene etter ranking. Det tas hensyn til klubbtilhørighet der flere
spillere fra samme klubb havner i samme pulje. Trekningen justeres slik at man bytter plass
med nærmeste spiller etter rankingplassering.
I cupspill skal spillere fra samme klubb fordeles jevnt på samme halvdel/fjerdedel/åttendel
osv, samt om mulig ikke trekkes mot hverandre i første kamp.
Doublepar med spillere fra to klubber skal ikke tas hensyn til.
Klubbseeding

Antall klubbseedede deltakere

A

2

2.9 TREKNING
2.9.1 GENERELLE BESTEMMELSER
All trekning av de offisielle klassene til NM skal trekkes dagen før senest kl. 20.00. De
offisielle SNC-klasser trekkes 30 minutter før klassen begynner i henhold til tidsskjema. Dette
forutsetter at påmeldte spillere har meldt sin ankomst, ved personlig fremmøte eller at
lagleder har bekreftet tilstedeværelse av spiller, i sekretariatet senest 45 minutter før klassen
begynner.
Arrangør opplyser om tidspunkt og sted for trekning.
All trekning skal foregå på en slik måte at alle mulige utfall har lik sannsynlighet.
Det er ikke anledning til å trekke et doublepar hvor en deltaker er oppført uten makker. Det er
ikke tillatt å overføre en deltakers trekning til en annen deltaker.
Det er mulig å sette sammen nye doublepar i alle doubleklasser, hvis en av deltakerne i paret
ikke kommer. Begge spillerne må imidlertid være påmeldt i double. Slike nysammensatte par
skal trekkes til en av de to posisjonene det nye parets to spillere opprinnelig var trukket til.
2.9.2 TREKNINGSSKJEMA
2.9.2.1 Generelle bestemmelser
For alle klasser med cupspill skal trekningsnøkkel benyttes, i henhold til denne tabell:
Antall påmeldte deltakere

Trekningsnøkkel

3-4

4

5-8

8

9-16

16

17-32

32

33-64

64
36

65-128

128

129-256

256

Posisjonene på trekningsskjemaet nummereres etter trekningsnøkkelen.
2.9.2.2 Trekningsnøkler
4

8

16

32

64

1

1

1

4

1

7

4

6

1

13

7

11

4

16

6

10

3

5

9

12

17

23

20

22

33

45

39

43

36

48

38

42

4

7

13

16

25

31

28

30

49

61

55

59

52

64

54

58

2

3

5

8

9

15

12

14

17

29

23

27

20

32

22

26

4

7

6

13

11

16

10

25

21

31

19

28

24

30

18

8

15

14

29

27

32

26

57

53

63

51

60

56

62

50

6

11

10

21

19

24

18

41

37

47

35

44

40

46

34

2

3

2

5

3

8

2

9

5

15

3

12

8

14

2

128
1

25

13

21

7

31

11

19

4

28

16

24

6

30

10

18

65

89

77

85

71

95

75

83

68

92

80

88

70

94

74

82

97

121

109

117

103

127

107

115

100

124

112

120

102

126

106

114

33

57

45

53

39

63

43

51

36

60

48

56

38

62

42

50

49

41

61

37

55

47

59

35

52

44

64

40

54

46

58

34

113

105

125

101

119

111

123

99

116

108

128

104

118

110

122

98

81

73

93

69

87

79

91

67

84

76

96

72

86

78

90

66

17

9

29

5

23

15

27

3

20

12

32

8

22

14

26

2

37

256
1

25

13

21

7

31

11

19

4

28

16

24

6

30

10

18

129

153

141

149

135

159

139

147

132

156

144

152

134

158

138

146

193

217

205

213

199

223

203

211

196

220

208

216

198

222

202

210

65

89

77

85

71

95

75

83

68

92

80

88

70

94

74

82

97

121

109

117

103

127

107

115

100

124

112

120

102

126

106

114

225

249

237

245

231

255

235

243

228

252

240

248

230

254

234

242

161

185

173

181

167

191

171

179

164

188

176

184

166

190

170

178

33

57

45

53

39

63

43

51

36

60

48

56

38

62

42

50

49

41

61

37

55

47

59

35

52

44

64

40

54

46

58

34

177

169

189

165

183

175

187

163

180

172

192

168

182

174

186

162

241

233

253

229

247

239

251

227

244

236

256

232

246

238

250

226

113

105

125

101

119

111

123

99

116

108

128

104

118

110

122

98

81

73

93

69

87

79

91

67

84

76

96

72

86

78

90

66

209

201

221

197

215

207

219

195

212

204

224

200

214

206

218

194

145

137

157

133

151

143

155

131

148

140

160

136

150

142

154

130

17

9

29

5

23

15

27

3

20

12

32

8

22

14

26

2

2.9.2.3 WALK-OVER-POSISJONER
Hvis det er færre deltakere enn antall posisjoner, finnes walk-over-posisjonene ved først å
sette walk-over på det posisjonsnummer som tilsvarer lavest antall deltakere for den aktuelle
trekningsnøkkel, for så å gå skrittvis oppover til det ønskede antall walk-over-posisjoner er
oppnådd.
2.9.3 CUPSPILL
2.9.3.1 STYRKESEEDING
2.9.3.1.1 STYRKESEEDING AV NR. 1-2
Styrkeseedede deltakere nr. 1 og 2 plasseres på henholdsvis posisjon 1 og 2.
2.9.3.1.2 STYRKESEEDING AV NR. 3-4
Styrkeseedede deltakere nr. 3-4 trekkes til posisjon 3-4.
2.9.3.1.3 STYRKESEEDING AV NR. 5-8
Styrkeseedede deltakere nr. 5-8 trekkes til posisjon 5-8.
2.9.3.1.4 STYRKESEEDING AV NR. 9-16
Styrkeseedede deltakere nr. 9-16 trekkes til posisjon 9-16.
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2.9.3.2 KLUBBSEEDING
2.9.3.2.1 KLUBBSEEDING A
Deltakere med klubbseeding A trekkes til hver sin halvdel.
Deltakere fra samme klubb skal ikke møtes i første runde dersom dette kan unngås.
2.9.4 PULJESPILL, MED EVENTUELL STYRKESEEDING I PULJENE
2.9.4.1 TREKNING AV PULJENE
2.9.4.1.1 FORDELING AV PULJER
Puljene fordeles til halvdeler/fjerdedeler i henhold til trekningsnøkkelen, ved at pulje en
plasseres på posisjonsnummer en osv.
2.9.4.1.2 TREKNING TIL PULJER
2.9.4.1.2.1 STYRKESEEDING
Styrkeseeding foretas på samme måte som for cupspill, men med puljenummer i stedet for
posisjonsnummer. De styrkeseedede deltakerne skal stå i første posisjon i sin pulje.
2.9.4.2 TREKNING AV CUPSKJEMAET
2.9.4.2.1 PLASSERING AV PULJEVINNERE
Puljevinnerne plasseres på samme posisjonsnummer som sitt puljenummer.
2.9.4.2.2 TREKNING AV PULJETOERE
Hvis det går minst to deltakere videre fra hver pulje, skal alle puljetoere trekkes inn på motsatt
halvdel av puljevinneren i sin pulje.
2.9.4.2.3 TREKNING AV PULJETREERE, -FIRERE ETC.
Hvis det går tre eller flere deltakere videre fra hver pulje, skal disse trekkes inn på de ledige
plassene på trekningsskjemaet. Dog skal ingen deltakere møte deltakere fra sin egen pulje i
første kamp, dersom dette kan unngås.
2.9.4.2.4 OFFENTLIGGJØRING
Trekningen av cupspillet skal ikke offentliggjøres før alle puljene er ferdigspilte.
2.9.5 PULJESPILL MED STYRKESEEDEDE SPILLERE DIREKTE TIL
CUPSPILLET
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2.9.5.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Trekning foretas på samme måte som i pkt. 2.9.4, men med disse endringer:
2.9.5.2 TREKNING AV CUPSKJEMAET
2.9.5.2.1 STYRKESEEDING
Styrkeseeding foretas på samme måte som for cupspill.
2.9.5.2.2 DELTAKERE SOM GÅR VIDERE FRA PULJENE
Deltakere som går videre fra puljene trekkes inn på de ledige plassene på trekningsskjemaet.
2.9.6 JUSTERING AV TREKNING
2.9.6.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Rettelse av trekning skal skje så enkelt som mulig. Det kan ikke foretas omtrekning dersom
det ikke er gjort faktiske feil ved trekningen, jf.likevel unntak i pkt. 2.9.6.2.
2.9.6.2 ETTERANMELDINGER
Etteranmeldt deltaker trekkes inn på posisjon i denne prioriterte rekkefølge:
●
●
●
●

Posisjon for deltaker som har meldt forfall ved justeringstidspunktet.
Walk-over-posisjon mot ikke styrkeseedet deltaker.
Walk-over-posisjon mot så lavt styrkeseedet deltaker som mulig.
Ny innledende kamp.

Deltakere som normalt skulle ha vært styrkeseedet i en klasse, kan ikke etteranmeldes uten at
hele klassen trekkes om.
2.9.7 OFFENTLIGGJØRING
2.9.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Trekning offentliggjøres ved oppslag i spillelokalet eller i spillelokalets umiddelbare nærhet,
eller ved utdelt program, senest en time før turneringen begynner.
For NM skal trekning offentliggjøres rett etter trekning. SNC og andre klasser hvor
arrangøren trekker rett før klassen starter, skal trekningen offentliggjøres rett etter trekning.
2.9.7.2 NM OG SNC
Arrangør skal presentere tidsskjema på NBTF’s hjemmesider og/ eller til hver enkelt
deltakende klubb etter at frist for påmelding er utløpt, og senest en uke før mesterskapet.
2.10 PREMIERING
2.10.1 ANTALL PREMIER
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2.10.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Minimum antall deltakere som skal premieres i en klasse, er avhengig av antall påmeldte
deltakere i denne klassen:

Antall påmeldte deltakere

Minimum antall premierte deltakere

-5

1

6-11

2

12-32

4

33-64

8

I klassene Jenter 12/ Gutter 12 og yngre skal alle deltakerne ha premie.
I NM skal bare «pallen» premieres i senior og eldre junior.
2.10.1.2 DOUBLE
I double skal premie deles ut i to eksemplarer, én til hver spiller i paret.
2.10.1.3 LAG
2.10.1.3.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Premie skal deles ut til alle spillere som har spilt for laget.
I tillegg deles ut premie til lagleder.
2.10.1.3.2 NM
Alle deltakere som har spilt samt lagleder skal ha premie i tillegg til klubben.
Spiller som ikke har spilt skal ha premie dersom klubben vant oppsatt kamp uten spill og
klubben erklærer at spilleren var tiltenkt å spille denne kampen.
2.10.2 VERDI PÅ PREMIER
NBTF kan fastsette regler for verdi på premiene.
2.10.3 PENGEPREMIER
Det kan ikke benyttes pengepremier i klassene Gutter/Jenter 15 og yngre.
2.11 NORGESMESTERSKAP (NM)
2.11.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
NM tildeles arrangør etter approbasjonssøknad.
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NM deles opp i fem adskilte mesterskap:
●
●
●
●
●

Hoved-NM for seniorer
NM for juniorer
NM for eldre juniorer
NM for gutter og Jenter
NM for veteraner

2.11.2 KLASSER
2.11.2.1 NM FOR SENIORER
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer single, Damer single, Herrer double,
Damer double, Mixed double, Herrer lag, Damer lag, Herrer sittende single, Damer sittende
single, Herrer stående single, Damer stående single, Åpen Para Double-klasse og Åpen Single
Para-klasse. Ved færre enn to deltakere/par kan klassene slås sammen.
Innlagte klasser er Herrer B single og Herrer B double.
For en spiller er det kun tillatt å delta i en singleklasse og to doubleklasser, derav mixed
double.
Spillere som deltar i paraklasser kan totalt delta i tre singleklasser og to doubleklasser, hvorav
Para Open går på fredag og mixed double er én av to doubleklasser.
2.11.2.2 NM FOR JUNIORER
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer Junior lag, Damer Junior lag, Herrer
Junior single, Damer Junior single, Herrer Junior double, Damer Junior Double, Junior Mixed
Double. I tillegg konkurreres det om mesterskapstitler i følgende paraklasser: Åpen Junior
single, Herrer Junior sittende single, Damer Junior sittende single, Herrer Junior stående
single, Damer Junior stående single.
2.11.2.3 NM FOR GUTTER OG JENTER
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Gutter 15 single, Jenter 15 single, Gutter
double, Jenter double, Gutter/Jenter mixed double, Gutter lag, Jenter lag, Gutter 15 sittende
single, Jenter 15 sittende single, Gutter 15 stående single, Jenter 15 stående single, Para åpen
double, Para åpen single.
Single-klassene deles inn i A- og B-klasse dersom flere enn 64 påmeldte, slik at det blir 48
deltakere i A-klassen. Ved flere enn 96 påmeldte økes antall deltakere i A-klassen til 64.
Double-klassene arrangeres med «Consolation Game»/B-sluttspill for de som slås ut i første
runde dersom dette er kapasitetsmessig mulig for arrangøren.
For lagkonkurransen, se Tilleggsbestemmelsene, pkt. 1.2.

42

Innlagte klasser er Gutter 13 single og Jenter 13 single.
Det skal ikke arrangeres rekruttklasse i Gutter/Jenter 15 år single
I Gutter 15, de 16 beste direkte til sluttspill. Piker 15, de 8 beste direkte til sluttspill. Double
og mix, de 8 beste par, dobbel wo (dersom mulig)
2.11.2.4 NM FOR VETERANER
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene
Herrer veteran 35 single, Herrer veteran 40 single, Herrer veteran 50 single, Herrer veteran 60
single, Herrer veteran 65 single, Herrer veteran 70 single, Herrer veteran 75 single, Herrer
veteran 80 single.
Damer veteran 35 single, Damer veteran 40 single, Damer veteran 50 single, Damer veteran
60 single, Damer veteran 65 single, Damer veteran 70 single.
Herrer veteran 35 double, Herrer veteran 50 double, Herrer veteran 60 double, Herrer veteran
70 double, Damer veteran 35 double, Damer veteran 50 double, Damer veteran 60 double
Damer veteran 70 double, Veteran 35 mixed double, veteran 50 mixed double, veteran 60
mixed double, veteran 70 mixed double, Herrer veteran lag 35, Herrer veteran lag 50, Herrer
veteran lag 60, Herrer veteran lag 70,Damer veteran lag 35, Damer veteran lag 50, Damer
veteran lag 60, Damer veteran lag 70.
PARA: Herrer veteran 35 sittende single, Damer veteran 35 sittende single, Herrer veteran 35
stående single, Damer veteran 35 stående single. Herrer veteran 35 åpen single, Damer
veteran 35 åpen single. Herrer veteran åpen double. Damer veteran åpen double.
For en spiller er det kun tillatt å delta i 1 singleklasse og 2 doubleklasser, inklusive Veteran
mix double, i samme mesterskap. For en spiller er det kun tillatt å delta i én lagklasse under
samme mesterskap.
2.11.2.5 NM FOR ELDRE JUNIORER
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer Eldre Junior lag, Damer Eldre Junior
lag, Herrer Eldre Junior Single, Damer Eldre Junior Single, Herrer Eldre Junior double,
Damer Eldre Junior double, Eldre Junior Mixed Double. I tillegg konkurreres det om
mesterskapstitler i følgende paraklasser: Åpen Eldre Junior single, Herrer Eldre Junior
sittende single, Damer Eldre Junior sittende single, Herrer Eldre Junior stående single, Damer
Eldre Junior stående single.
2.11.3 DELTAKERBERETTIGELSE
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2.11.3.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF er deltakerberettigede med
følgende begrensninger:
2.11.3.2 DAMESPILLERE I HERREKLASSENE
Arrangørklubben er ansvarlig for å underrette NBTF umiddelbart etter påmeldingsfristen
dersom en mesterskapstittelklasse for funksjonshemmede har for få deltakere til å
opprettholde statusen som mesterskapstittelklasse. Jenter/damer kan ikke delta i gutte- eller
herreklasser i mesterskapsklasser eller innlagte klasser i NM.
2.11.3.3 HERRER OG DAMER SINGLE
I Herrer og Damer single skal det delta maksimalt 56 spillere.
De 56 best rangerte av de påmeldte spillerne, etter den offisielle Norgesrankingen, får delta.
Hvis flere spillere står likt på samme kriterium, skal deltakelse avgjøres ved trekning.
2.11.3.4 Herrer double
I Herrer double – par må den ene spilleren være Elite- eller A-spiller.
Alle klubber som deltar i Herrer lag, har likevel adgang til å delta med fire spillere i Herrer
double.
2.11.3.5 HERRER LAG
I Herrer lag skal det delta maksimalt 16 lag. Lagene velges ut etter disse kriterier, i prioritert
rekkefølge:
●
●
●
●
●
●
●

Styrkeseedede lag.
Klubbene i Stiga-ligaen (Eliteserien), rangert etter plassering samme spilleår.
Klubbene i 1. divisjon, rangert etter plassering samme spilleår.
Arrangørklubben.
Klubbene i 2. divisjon, rangert etter plassering samme spilleår.
Øvrige klubber.
Klubbenes 2.lag/3.lag osv rangert etter individuell ranking. De tre spillernes
individuelle ranking plassering (ikke poeng) slåes sammen og lag med laveste sum
får plassen uavhengig 2.lag, 3.lag osv. Ved lik sum går laget med best rangerte
spiller foran.

Hvis flere klubber står likt på samme kriterium, skal deltakelse avgjøres ved trekning.
2.11.3.6 HERRER OG DAMER ELDRE JUNIOR LAG, HERRER OG DAMER
JUNIOR LAG OG GUTTER OG JENTER LAG
I disse klassene skal det delta maksimalt 32 lag. Lagene velges ut etter disse kriterier, i
prioritert rekkefølge:
● Styrkeseedede lag.
● De åtte beste klubbene fra forrige NM i samme klasse.
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● Arrangørklubben.
● Øvrige klubber.
● Klubbenes 2.lag/3.lag osv rangert etter individuell ranking. De tre spillernes
individuelle ranking plassering (ikke poeng) slåes sammen og lag med laveste sum
får plassen uavhengig 2.lag, 3.lag osv. Ved lik sum går laget med best rangerte
spiller foran.
● Hvis flere klubber står likt på samme kriterium, skal deltakelse avgjøres ved
trekning.

2.11.4 SPILLEFORM
2.11.4.1 ANTALL SETT
Sluttspillet i Herrer senior single og Damer senior single spilles best av syv sett (fra 1/8 dels
finaler). Puljespillet i Herrer senior single og Damer senior single og et eventuelt cupspill i det
innledende spillet, samt alle øvrige klasser, også para single, spilles best av fem sett.
2.11.4.2 Lag
2.11.4.2.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Dersom en klubb ikke kan stille fullt lag, tapes lagkampen.
Om et lag mangler spillere, er det tillatt å sette inn nye spillere. Om en aldersklasse for lag får
påmeldt under fire lag kan denne klassen sammenslås med aldersklassen under. TD tildeles
denne beslutningsmyndighet om slike hendelser oppstår.
2.11.4.2.2 HERRER
I NM for senior, veteraner, NM for junior og eldre junior og NM for yngre spilles lagkampene
som ny Swaythling Cup: A-Y, B-X, C-Z, A-X, og B-Y
unntatt i lagkampene for klassen herrer lag 70 år i veteran NM som spilles som Corbillion
Cup: A-X, B-Y, double, A-Y, B-X.
Det spilles plasseringsspill i lagkampene i NM for yngre.
Et lag kan stille med maksimum fem spillere, hvorav tre skal være oppgitt i påmeldingen,
unntatt for herrer lag 70 år som kan stille med maksimum fire spillere, hvorav to skal være de
som er oppgitt i påmeldingen. Ved forfall fra en eller flere spillere som er oppgitt i
påmeldingen skal det søkes NBTF om at en annen spiller fra klubbens lavere lag kan erstatte
spiller med forfall. Overdommer behandler søknaden, og overdommers beslutning er endelig.
2.11.4.2.3 DAMER
I dameklassene spilles lagkampene som Corbillion Cup: A-X, B-Y, double, A-Y, B-X.
Det spilles plasseringsspill i lag i NM for juniorer og NM for yngre.
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Et lag kan stille med maksimum fire spillere, hvorav to skal være de som er oppgitt i
påmeldingen.
Ved forfall fra en eller flere spillere som er oppgitt i påmeldingen kan det søkes NBTF om at
en annen spiller fra klubbens lavere lag kan erstatte spiller med forfall. Overdommer
behandler søknaden, og overdommers beslutning er endelig.
2.11.4.3 SINGLE I INNLAGTE KLASSER, KLASSER FOR GUTTER 15, JENTER 15,
HERRER JUNIOR, DAMER JUNIOR, HERRER ELDRE JUNIOR, DAMER ELDRE
JUNIOR, KLASSER FOR VETERANER OG PARAKLASSER.
Klassene spilles som innledende puljespill og avsluttende cupspill.
2.11.4.4 HERRER SENIOR SINGLE OG DAMER SENIOR SINGLE
Klassene spilles som cupspill
2.11.4.5 ØVRIGE KLASSER
Klassene spilles som cupspill.
2.11.4.6 SEEDEDE SPILLERE DIREKTE KVALIFISERT TIL SLUTTSPILLET
I de offisielle singleklassene i herrer eldre junior, damer eldre junior, herrer junior og damer
junior er de best seedede spillerne direkte kvalifisert til sluttspillet etter følgende oppsett:
Antall påmeldte deltakere

Antall direkte kvalifisert

9-15

2

16-31

4

32-

8

2.11.5 REPRESENTASJON FRA NBTF
NBTF skal være representert ved alle NM.
2.12 REGIONSMESTERSKAP (RM)
2.12.1 REGIONSMESTERSKAP (RM)
RM kan arrangeres med region som arrangør, etter approbasjonssøknad. En spiller kan kun
delta i ett RM i løpet av ett spilleår.

KONKURRANSEREGLEMENTET
KAPITTEL 3. LAGSERIEN
3.1 ORGANISERING
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3.1.1 HERRER
3.1.1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
3.1.1.1.1 DEN NASJONALE LAGSERIEN
Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien.
Serien administreres av NBTF.
3.1.1.1.2 DEN REGIONALE LAGSERIEN
Den regionale lagserien består av 4. divisjon og lavere divisjoner. Den administreres
av regionene, og omfattes ikke av kapittel 3 i NBTFs konkurransereglement, bortsett fra der
det eksplisitt nevnes.
Regionene vedtar selv utfyllende regler for de divisjoner og avdelinger de administrerer.
Ved tvist kan regionene bringe tvisten inn for NBTF som tar den endelige avgjørelse.
3.1.1.2 STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
Stiga-ligaen (Eliteserien) består av en avdeling med åtte lag.
3.1.1.3 1. DIVISJON
1. divisjon består av en avdeling med åtte lag.
3.1.1.4 2. DIVISJON
2. divisjon består av to avdelinger, 2A og 2B, hver med åtte lag. NBTF setter opp avdelingene
med henblikk på klubbenes geografiske hjemsteder.
3.1.1.5 3. DIVISJON
3. divisjon består av 8 geografisk atskilte avdelinger, 3A-3H, og består av klubber fra
følgende regioner:
3A, 3B og 3C

Region Øst

3D

Region Sør

3E og 3 F

Region Vest

3G

Region Midt-Norge

3H

Region Nord

3.1.2 DAMER
NBTF oppretter divisjoner/avdelinger og fastsetter tilleggsbestemmelser for disse foran hvert
spilleår.
3.2 DELTAKELSE
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3.2.1 DELTAKERBERETTIGELSE
Lag er deltakerberettigede ifølge reglene for opp- og nedrykk.
3.2.2 SERIEAVGIFT
Serieavgiften skal være betalt til NBTF før seriestart.
3.2.3 UTMELDING
Klubber som ikke ønsker å delta med kvalifiserte lag i neste spilleårs nasjonale lagserie, må
melde fra om dette til NBTF innen 1. mai.
1.14.23.3 REPRESENTASJON
3.3.1 DELTAKERBERETTIGELSE
Stiga-ligaen (Eliteserien) er åpen kun for herrer.
Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller fra annen klubb kan representere klubben i
lagserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august.
Klubber kan innen 1. august søke om dispensasjon for ett spilleår av gangen fra denne
bestemmelse, for damespillere på spesielt høyt nivå.
3.3.2 DELTAKELSE FOR FLERE KLUBBER
3.3.2.1 GENERELLE BESTEMMELSER
En spiller kan kun representere én klubb i den nasjonale/regionale lagserien i løpet av et
spilleår, med det unntak nevnt i 3.3.2.2.
Styret kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
3.3.2.2 DISPENSASJON FOR UTLÅN TIL DEN NASJONALE LAGSERIEN
Det kan søkes om dispensasjon for at spillere kan representere en annen klubb i den nasjonale
lagserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1.august. En eventuell dispensasjon vil
kun bli gitt for deltakelse i den nasjonale lagserien.
I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben han eller hun har spillerlisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.
3.3.2.3 DISPENSASJON FOR UTLÅN TIL DAMESERIEN
Det kan søkes om dispensasjon for at spillere kan representere en annen klubb i dameserien.
Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august. En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt
for deltakelse i dameserien. I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben hun har
spillerlisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.
3.3.2.4 OVERGANGSKJEMA FOR DISPENSASJON FOR UTLÅN TIL SERIESPILL
Det skal fylles ut overgangsskjema for dispensasjon til utlån til seriespill og betales
overgangsgebyr.
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Reglene om overgang i 1.3 gjelder tilsvarende, med unntak av 1.3.3 og 1.3.6.
Ingen karantenetid, forutsatt NBTF’s godkjenning.
3.3.2.5 UNNTAK
Spillere som har spilt seriekamp for en farmerklubb, kan melde overgang til og spille for
tilhørende hovedklubb.
Spillere som har spilt seriekamp for en hovedklubb, kan melde overgang til og spille for
tilhørende farmerklubb hvis denne spiller i Stiga-ligaen (Eliteserien).
3.3.3 DELTAKELSE FOR FLERE LAG FRA SAMME HOVEDKLUBB OG
FARMERKLUBB
3.3.3.1 SKIFTE TIL LAG I HOVEDKLUBB ELLER FARMERKLUBB I HØYERE
DIVISJON
Spiller kan skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i en høyere divisjon.
Laget i hovedklubben eller farmerklubben i den høyere divisjonen må ha spilt sine to første
seriekamper før den kan få en slik ny spiller
3.3.3.2 SKIFTE TIL LAG I HOVEDKLUBB ELLER FARMERKLUBB I SAMME
DIVISJON
Skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i samme divisjon er ikke tillatt.
3.3.3.3 SKIFTE TIL LAG I HOVEDKLUBB I LAVERE DIVISJONER
Spiller som har spilt fem seriekamper eller mer for ett lag eller en farmerklubb, kan ikke skifte
til lag i lavere divisjoner.
Spiller som har spilt færre enn fem seriekamper for et lag i en hovedklubb eller for en
farmerklubb kan skifte til et lag i hovedklubb i en lavere divisjon gitt at begge følgende
forutsetninger er innfridd:
1. Spiller ikke har spilt i de 2 siste seriekampene til laget i den høyere divisjon.
2. Laget i den lavere divisjonen har spilt minst to seriekamper uten denne spilleren
etter at spilleren spilte sin siste seriekamp i den høyere divisjonen.
3.4 UTENLANDSKE SPILLERE
3.4.1 INNBERETNING
Innmelding av spillere som ikke har status som ”norsk spiller” skal skje innen 1. september
eller en uke etter siste terminfestede kamp i runde 7 (gjelder Eliteserie, dameserien og 1.
divisjon)
3.4.2 BEGRENSNINGER
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3.4.2.1 ANTALL UTENLANDSKE SPILLERE
Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk spiller”, “norsk seriespiller”, eller er
norsk statsborger. En klubb kan i tillegg benytte to utenlandske spillere som ikke har status
som “norsk spiller”, «norsk seriespiller», eller er norsk statsborger, per seriekamp.
3.4.2.2 SLUTTSPILLET I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
Krav til antall kamper i Eliteseriens grunnserie for å delta i sluttspillet og evt.
kvalifiseringskamper.
Det kreves 5 spilte lagkamper for spillere som ikke har status som ”norsk spiller”.
Det stilles ingen krav til antall kamper for norske spillere.
3.4.2.3 KVALIFISERING TIL SERIESPILL
Krav om antall kamper spilt i seriespill
3.5 OVERDOMMERE OG DOMMERE
3.5.1 OPPNEVNING
3.5.1.1 OVERDOMMERE
3.5.1.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER
NBTF har rett til å oppnevne overdommer til alle seriekamper. Slik oppnevning skal meddeles
arrangøren senest én måned før seriekampen finner sted.
NBTF kan oppnevne assisterende overdommer som skal fungere i overdommers fravær under
en seriekamp.
3.5.1.1.2 STIGA-LIGAEN/DAMESERIEN (ELITESERIEN)
NBTF skal oppnevne overdommer og borddommer til alle seriekamper i STIGA-LIGAEN/
Dameserien (Eliteserien).
3.5.1.1.3 KLUBBENES ANSVAR
Hvis NBTF ikke har oppnevnt overdommer til en seriekamp i 1., 2. eller 3. divisjon, skal
arrangøren oppnevne overdommer.
3.5.1.2 DOMMERE (HERUNDER HJELPEDOMMERE)
3.5.1.2.1 GENERELLE BESTEMMELSER
NBTF har rett til å nominere en eller flere dommere til alle seriekamper, som skal være til

50

overdommers disposisjon. Slik oppnevning skal meddeles arrangøren senest to uker før
seriekampen finner sted.
3.5.1.2.2 KLUBBENES ANSVAR
Hvis NBTF ikke har nominert tilstrekkelig antall dommere til en seriekamp, er arrangøren
ansvarlig for at det er til stede tilstrekkelig antall dommere som overdommer kan oppnevne.
I Stiga-ligaen (Eliteserien) og i Dameserien: NBTF oppfordre arrangøren til å stille med to
dommere (regionsdommere) til overdommers disposisjon.
I 1. og 2. divisjon skal arrangøren stille med én -1- dommer til hvert bord (hver kamp).
3.5.1.3 KOMBINERT OVERDOMMER/DOMMER
Det kan oppnevnes overdommer og assisterende overdommer til en seriekamp hvor begge
disse skal fungere som dommer.
Assisterende overdommer skal da utøve overdommermyndighet i den kampen han/hun
dømmer. Dersom det er uenighet om hvem som skal utøve overdommermyndighet i en
situasjon, skal overdommer bestemme hvem som skal utøve denne myndighet.
3.5.2 OVERDOMMER- OG DOMMERHONORAR
Arrangøren skal etter endt seriekamp betale overdommer- og dommerhonorar samt reise- og
diettpenger, eventuelt forestå diett, til alle av NBTF-oppnevnte overdommere, dommere med
overdommermyndighet og dommere nominert av NBTF.
Ved samlerunder fordeler arrangøren (jfr. 3.9.1) dommerutgiftene på antall hjemmelag.
Arrangøren kan avtale honorar med overdommere og dommere som ikke er oppnevnt eller
nominert av NBTF. I sluttspillet betaler NBTF reiseutgifter og honorar til oppnevnte
dommere.
3.6.

GJENNOMFØRING AV DEN NASJONALE LAGSERIEN

3.6.1 GRUNNSERIEN I STIGA – LIGAEN (ELITESERIEN), 1., 2. OG 3. DIVISJON
Grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien), 1., 2. og 3. divisjon spilles som dobbel serie hvor alle
lag møtes to ganger, én på hvert av lagenes hjemmearena. Bestemmelsen om hjemmearena
kan fravikes til fordel for samlerunder.
3.6.2 SLUTTSPILLET I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
De fire beste klubbene i grunnserien er kvalifisert til sluttspillet. Sluttspillet spilles som
semifinaler og finale. Lag nr. 1 og 2 i grunnserien får hjemmekamp i semifinalen, og lag nr 1
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kan velge motstander blant nr 3 og 4. Best plasserte klubb i grunnserien av de to klubbene
som vinner semifinalen får hjemmekamp i finalen.
NBTF skal være representert ved finalen i sluttspillet.
3.6.3 SAMLERUNDER
I en samlerunde møtes tre eller flere lag til innbyrdes kamper over én eller flere dager på
samme sted.
3.7 ENDRING AV KAMPTIDSPUNKT
3.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Enhver endring av kamptidspunkt må på forhånd være godkjent av NBTF.
3.7.2 REPRESENTASJONSOPPGAVER
Representasjonsoppgaver for NBTF som kolliderer med seriekamp, gir etter søknad
automatisk grunnlag for endring av kamptidspunkt. Søknad om dette rettes til NBTF senest
seks uker før opprinnelig kampdato, eller så snart klubben eller spilleren blir gjort kjent med
representasjonsoppgaven.

3.7.3 ANDRE GRUNNER
3.7.3.1 STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
Søknad om endring av kamptidspunkt sendes NBTF, fulgt av et behandlingsgebyr. Slik
søknad innvilges kun i spesielle tilfeller.
3.7.3.2 DAMESERIEN, 1 , 2. OG 3. DIVISJON
Søknad om endring sendes til NBTF.
3.8 INNBYDELSE
3.8.1 UTSENDING
3.8.1.1 TIDSFRIST
Arrangøren skal sende ut innbydelse senest to uker før seriekampen, eller så snart
seriekampen er berammet.
3.8.1.2 MOTTAKERE
Gjestende klubb, overdommer og eventuelt oppnevnte dommere med overdommermyndighet
og nominerte dommere.
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3.8.2 INNHOLD
Innbydelsen skal inneholde:
●
●
●
●
●
●

At seriekampen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Angivelse av divisjonen, avdelingen og hvilke lag som skal spille.
Tid og sted for seriekampen.
Ballmerke og -farge som skal benyttes.
Bordmerke og -farge som skal benyttes.
Navn på overdommer og eventuelt assisterende overdommer og nominerte
dommere.
● Arrangørens kontaktperson med eventuelle telefonnumre og e-mail adresse.
3.9 GJENNOMFØRING AV SERIEKAMPENE
3.9.1 KLUBBENES ANSVAR
Deltakende klubber forplikter seg til å arrangere seriekampene i henhold til bestemmelsene i
NBTFs konkurransereglement.
Arrangør er det laget som er nevnt først i terminlisten; unntak gjelder for samlerunder hvor
arrangørstedets klubb er arrangør.
Alle utgifter i forbindelse med seriekampene skal dekkes av deltakende klubber, der ikke
annet er bestemt av NBTF.
Hvis et lag vil legge inn protest, skal dette meddeles overdommer og påføres kampprotokollen
før denne underskrives. Den endelig utformede protesten må være levert NBTF senest to
dager etter at lagkampen er ferdigspilt, og skal følges av et protestgebyr. Gebyret fås tilbake
hvis protesten tas til følge.
3.9.2 HALLEN ÅPNES
3.9.2.1 STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
Hallen skal åpnes 1 ½ time før seriekampstart og bordene skal være tilgjengelig for
oppvarming senest 1 time før seriekampstart.
3.9.2.2 DAMESERIEN 1., 2. OG 3. DIVISJON
Hallen skal åpnes og bordene være tilgjengelig for oppvarming senest 1 time før
seriekampstart.
3.9.3 KAMPOPPSETT
Stiga-ligaen (Eliteserien) spilles som 4-mannslag.
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1, 2. og 3. divisjon spilles som 4-mannslag med 10 kamper. Se punkt 3.9.3.3 Kamper.
3.9.3.1 LAG A – LAGB
Den førstnevnte klubb i NBTFs terminliste er alltid lag A. I sluttspillet i Stiga-ligaen
(Eliteserien) er hjemmelaget lag A.
3.9.3.2 SPILLERE
3.9.3.2.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Klubbene skal meddele overdommeren oppsettet av sine spillere femten minutter før
seriekampstart.
Oppsettet kan ikke endres etter at det er meddelt overdommer.
3.9.3.2.2 SINGLE
Dersom to eller flere spillere på laget har samme poengsum, står laget fritt til å sette opp disse
spillerne i den innbyrdes rekkefølgen man ønsker.
3.9.3.2.2.1 STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
Ved oppstilling av laget skal de fire spillerne som skal benyttes i singlekampene stilles opp i
henhold til godkjent rangering fra Online ranking. Laget kan bytte om rangert spiller nr. 2 og
3.
3.9.3.2.2.2 1., 2. OG 3. DIVISJON
Ved oppstilling av laget skal de fire spillerne som skal benyttes i singlekampene stilles opp i
henhold til godkjent rangering fra Online ranking. Laget kan bytte om på rangert spiller 2 og
3.
3.9.3.2.3 DOUBLE
I double kan det benyttes spillere som ikke har spilt single. Hvis spiller oppsatt som nr. 1 på
kampskjemaet spiller double, skal denne spille double 1.
3.9.3.2.4 SINGLE
I alle divisjoner kan man i de siste 4 singlekampene bytte en spiller. Denne kan settes inn fritt.
Slik tolker vi regelen:
Rett etter doublene kan laget velge å bytte ut én i de fire siste singlekampene.
Man kan (som i double) sette inn helt nye spillere, som ikke står på det opprinnelige
kampskjemaet.
Reserven må stå på kampskjemaet når det leveres til dommeren.
Laget skal jo settes opp før kamp.
Resultatregistrering:
Vær oppmerksom når du registrerer inn resultatene, slik at du får med innbytterne.
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3.9.3.3 KAMPER
3.9.3.3.1 GRUNNSERIEN I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
Kamprekkefølgen er:
A4 – B3, A1 – B2, A2 – B1, A3 – B4, double 1, double 2, A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3, A4 –
B4.
Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 6 og 7 settes i gang samtidig etter
at doublekampen er ferdigspilt.
Kampen avsluttes når et lag har vunnet 6 enkeltkamper, eventuelt ved 5-5..
Etter avslutning av siste kamp før doublerunden skal det være 10 minutters pause, men man
kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker.
1., 2. og 3.divisjon
Kamprekkefølgen er:
A4 – B3, A1 – B2, A2 – B1, A3 – B4, double 1, double 2, A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3, A4 –
B4.
Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 7 og 8 settes i gang samtidig etter at
begge doublekamper er ferdigspilt.
Alle kamper spilles helt ut (10 kamper) i hver lagkamp.
Etter avslutning av siste kamp før doublerunden skal det være 10 minutters pause, men man
kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker.
3.9.3.3.2 SLUTTSPILLET I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
Kamprekkefølgen er:
A4 – B3, A1 – B2, A2 – B1, A3 – B4, double, A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3, A4 – B4.
Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 6 og 7 settes i gang samtidig etter at
doublekampen er ferdigspilt.
Kampen avsluttes når et lag har vunnet 5 enkeltkamper.
Etter avslutning av siste kamp før doublerunden skal det være 10 minutters pause, men man
kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker.
3.9.4 REGLER
3.9.4.1 ANTALL SETT
Det spilles etter følgende bestemmelser:
● Det spilles best av 5 sett i alle kamper, til 11 i hvert sett.
● Det serves to og to server, og annenhver serve fra stillingen 10 -10.
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● Sidebytte i 5. sett skjer når den ene spilleren har oppnådd 5 poeng.
3.9.4.2 POENGGIVNING
Seier i seriekampen gir to poeng, uavgjort ett poeng og tap null poeng.
3.9.5 SENT ELLER MANGELFULLT OPPMØTE
3.9.5.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Hvis ingen fra en klubb er tilstede for å foreta oppstilling av spillerne femten minutter før
seriekampstart, blir det gitt walk-over 10-0, til motstanderen.
3.9.5.2 IKKE FULLT LAG
Hvis en klubb ikke har møtt med fullt lag ved seriekampstart, blir det gitt walk-over 10-0 til
motstanderen. I 2.div og 3.div tillates det spill når 1 spiller mangler. Den ene doublen som
spilles blir oppe-double. Dersom et lag stiller med 3 spillere skal det gis WO på spiller nr 4.
3.9.5.3 FORCE MAJEURE
Hvis man på reisen til seriekampen blir utsatt for force majeure: brann, naturkatastrofe,
ruteinnstillinger for tog/fly, ulykker etc., og dermed ikke kan møte som NBTFs
konkurransereglement krever, og sørger for at overdommer og arrangør blir informert om
dette før seriekampstart, kan overdommer bestemme at seriekampen utsettes til et annet
tidspunkt samme dag, eventuelt samme helg.
NBTF kan i tilfeller hvor utsettelse til nytt tidspunkt samme dag eller samme helg er umulig,
bestemme at seriekampen skal spilles en annen dag. Søknad med dokumentasjon må sendes
NBTF senest to dager etter opprinnelig kampdato.
3.9.6 RAPPORTERING
Arrangøren skal sende inn seriekampprotokoll til NBTF første virkedag etter kampen. Egne
regler for eliteserien (se manual)
3.10 PLASSERING
3.10.1 PLASSERING
Følgende regler gjelder for avgjørelse av plassering, i prioritert rekkefølge:
●
●
●
●
●
●
●
●

Antall poeng.
Differansen mellom tapte og vunnede kamper.
Antall vunnede kamper.
Differansen mellom tapte og vunnede sett.
Antall vunnede sett.
Differansen mellom tapte og vunnede baller.
Antall vunnede baller.
Som pkt. 2-7, men med hensyn på seriekampene mellom de lag som står likt etter
pkt. 7.
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● Loddtrekning dersom plasseringen er avgjørende for senere spill.
3.11 OPP – OG NEDRYKK
3.11.1 STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
3.11.1.1 NEDRYKK
Klubb/lag nr 8 rykker ned til 1. divisjon. Lag nr 7 spiller kvalifisering mot lag nr 2 i 1.
Divisjon om den siste plassen i Stiga-ligaen (Eliteserien). Det avgjøres ved loddtrekning hvem
som spiller hjemmekamp. Lag nr. 1 i 1.divisjon rykker direkte opp.
3.11.2 1. DIVISJON
3.11.2.1 OPPRYKK
3.11.2.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Nr. 1 i 1.divisjon rykker direkte opp i Stiga-ligaen (Eliteserien).
Nr. 2 i 1.divisjon spiller kvalifisering mot nr. 7 i Stiga-ligaen (Eliteserien) om den siste
plassen i Stiga-ligaen (Eliteserien). Det avgjøres ved loddtrekning hvem som spiller
hjemmekamp.
3.11.2.1.2 2. LAG, 3. LAG OSV.
2. lag, 3. lag osv., som har kvalifisert seg for opprykk, kan kun rykke opp dersom klubben
innen 1. april overfører laget til enten:
● Ny klubb.
● Ny farmerklubb underlagt den hovedklubb de før var tilknyttet.
● Allerede eksisterende farmerklubb underlagt den hovedklubb de før var tilknyttet,
såfremt denne farmerklubben ikke allerede er representert i Stiga-ligaen
(Eliteserien).
Hvis klubben med 2. lag, 3. lag osv, ikke ønsker å foreta slik omregistrering, går tilbudet om
opprykk til lag nr 2, deretter nr 3, helt ned til dårligst plasserte lag i avdelingen.
Lag kan rykke opp samme spilleår som annet lag fra samme klubb rykker ned fra Stiga-ligaen
(Eliteserien).
3.11.2.2 NEDRYKK
Lag nr. 7 og 8 rykker ned til 2. divisjon.
3.11.3 2. DIVISJON
3.11.3.1 OPPRYKK
Nr 1 i begge avdelinger rykker opp til 1. divisjon.
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3.11.3.2 NEDRYKK
Lag nr. 7 og 8 fra de to avdelingene 2. divisjon rykker ned til 3. divisjon.
3.11.4 3. DIVISJON
3.11.4.1 OPPRYKK
De åtte avdelingsvinnerne i avd. 3A-3H spiller kvalifisering om 4 opprykksplasser.
Kvalifisering:
2 grupper med 4 lag i hver pulje. Puljene vil bli trukket.
Lag nr. 1 og 2 i hver pulje rykker opp til 2 div.
Det benyttes utgiftsfordeling i kvalifiseringen.
3.11.4.2 NEDRYKK
Lag nr 7 og 8 i hver avd. rykker ned til den 4. divisjonsavdeling hvor de geografisk hører
hjemme.
3.11.5 SØKNAD OM NEDRYKK
NBTF kan etter søknad innen 1. april innvilge søknad om nedrykk til en lavere divisjon
dersom dette ikke medfører at andre klubber mot sin vilje må spille i en annen divisjon enn de
er kvalifisert for.
3.11.6 LEDIGE PLASSER
3.11.6.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Hvis det oppstår ledige plasser i en avdeling, skal tilbud om plassene gis til klubbene i den
nedenstående prioriterte rekkefølge. Hvis ingen av disse ønsker plassen, skal NBTF tilby
plassen til andre klubber etter skjønn.
3.11.6.2 STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
1.
2.
3.
4.

7 i Stiga-ligaen (Eliteserien)/Nr 2 i 1.divisjon
8 i Stiga-ligaen (Eliteserien)
3 i 1. divisjon
4 i 1. divisjon

osv
3.11.6.3 1. DIVISJON
1.
2.
3.
4.

7 i 1. divisjon
2 i 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
8 i 1.divisjon
3 i 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
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osv
3.11.6.4 2. DIVISJON
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 i 2.divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
3 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
3 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
4 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
4 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
8 i 2.divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10

osv
3.11.6.5 3. DIVISJON
Nr 7 i 3. divisjon, i den geografiske avdelingen klubben hører hjemme
3.12 REISE-/UTGIFTSFORDELING
3.12.1 REISE-/UTGIFTSFORDELING
Det er utgiftsfordeling i Stiga-ligaen (Eliteserien), 1., 2. Divisjon og i Dameserien.
Styret kan også ellers vedta at reise-/utgiftsfordeling skal nyttes i divisjoner eller avdelinger
der reiseutgiftene ellers blir skjevt fordelt mellom klubbene.
3.13 PREMIERING
3.13.1 GRUNNSERIEN I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN), 1. , 2. OG 3. DIVISJON
Det er ingen premiering i grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien). I de øvrige divisjoner og
avdelinger premieres 1. til og med 3. plass. Premiering skjer med premie til klubb, i tillegg til
medalje til en lagleder og til spillere som har spilt minst tre seriekamper. Premiering finner
sted ved et NBTF-arrangement etter endt seriespill.
3.13.2 SLUTTSPILLET I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
Som seriemester regnes vinneren av sluttspillet.
1.-3. plass i sluttspillet blir premiert. Premieringen skjer med premie til klubb, i tillegg til
medalje til én lagleder og til alle spillere som har spilt på laget i grunnserien/sluttspillet.
Premieutdeling finner sted umiddelbart etter finalen.
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TILLEGGSBESTEMMELSER
KAPITTEL 1. NM
1.1 ARRANGEMENT
1.1.1 SPILLEHALL
NBTF eller den som bemyndiger, skal godkjenne spillehallen ved tildeling av mesterskapet.
Tilgjengelighet for funksjonshemmede spillere skal ivaretas. Ved eventuell flytting til ny
spillehall skal arrangøren søke TD om godkjenning av ny hall. Se også punkt 1.1.8 Teknisk
delegert.
1.1.2 AVVIKLING
NM arrangeres normalt over tre dager, med lagklasser på fredag. Dersom også andre klasser
skal avvikles på fredag så skal dette fremgå av invitasjonen. NM for veteraner går over 2
dager, men dersom det av hensyn til arrangørens hallkapasitet, eller av andre grunner anses
mest hensiktsmessig, arrangeres stevnet over 3 dager. Dersom det arrangementsmessig er
forsvarlig, kan øvrige NM også gå over to dager, etter søknad til TD og godkjenning av TD.
Offisielle NM-klasser skal arrangeres innenfor følgende tidsrammer:
Fredag 10:00 – 20:00, lørdag 09:00 – 21:00 og søndag 09:00 – 18:00
1.1.3 INVITASJON
Arrangøren skal sende utkast til invitasjon til TD for godkjenning minst en uke før planlagt
utsending/offentliggjøring. Se også punkt 1.1.8 Teknisk delegert.
1.1.4 TIDSSKJEMA
1. Arrangør skal presentere detaljert tidsskjemaet på NBTF sin hjemmeside, på egen
hjemmeside / arrangementssidene en uke før NM begynner.
2. Alle kamper skal tid- og bordfestes.
3. Tid og sted for hver enkelt kamp skal følge med trekningen.
4. Trekningen skal offentliggjøres dagen før klassestart, og senest 20:00.
NM skal starte opp med lag fredag kl. 10.00.
1.1.5 RESULTATSERVICE
Resultater skal føres fortløpende på tavler som er tilgjengelige for deltakere og publikum.
Arrangøren skal også fortløpende ha lagkampstillinger tilgjengelig. Resultatene skal også
oppdateres fortløpende på internett.
1.1.6 ALLE SINGLEKLASSER DER DET ER PULJESPILL, EKSKLUSIVE HERRER
SENIOR OG DAMER SENIOR
I alle klasser (mesterskapsklasser og innlagte klasser) der det spilles puljespill og sluttspill
skal det benyttes puljespill med 4 spillere i hver pulje.
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Dette innebærer en prioritering av 4-puljer og at det fylles på med 3-puljer. Dersom det er 5
deltakere blir det én pulje.
1.1.7 PULJESPILL FOR HERRER OG DAMER SENIOR SINGLE

Antall spillere

Antall spillere til innledende
puljespill

Puljesammensetning

2 – 16 spillere

Antall spillere direkte til
sluttspillet
Alle til sluttspillet

17 spillere

9 spillere til innledende
puljespill

3 puljer x 3

8 direkte til sluttspillet

18 spillere

10 spillere til innledende
puljespill

2 puljer x 3, 1 pulje x 4

8 direkte til sluttspillet

19 spillere

11 spillere til innledende
puljespill

1 pulje x 3, 2 puljer x 4

8 direkte til sluttspillet

20 spillere

12 spillere til innledende
puljespill

4 puljer x 3

8 direkte til sluttspillet

21 spillere

13 spillere til innledende
puljespill

3 puljer x 3, 1 pulje x 4

8 direkte til sluttspillet

22 spillere

14 spillere til innledende
puljespill

2 puljer x 3, 2 puljer x 4

8 direkte til sluttspillet

23 spillere

15 spillere til innledende
puljespill

5 puljer x 3

8 direkte til sluttspillet

24 spillere

16 spillere til innledende
puljespill

4 puljer x 3, 1 pulje x 4

8 direkte til sluttspillet

25 spillere

17 spillere til innledende
puljespill

3 puljer x 3, 2 puljer x 4

8 direkte til sluttspillet

26 spillere

18 spillere til innledende
puljespill

6 puljer x 3,

8 direkte til sluttspillet

27 spillere

19 spillere til innledende
puljespill

5 puljer x 3, 1 pulje x 4

8 direkte til sluttspillet

28 spillere

20 spillere til innledende
puljespill

4 puljer x 3, 2 puljer x 4

8 direkte til sluttspillet

29 spillere

21 spillere til innledende
puljespill

7 puljer x 3,

8 direkte til sluttspillet

30 spillere

22 spillere til innledende
puljespill

6 puljer x 3, 1 pulje x 4

8 direkte til sluttspillet

31 spillere

23 spillere til innledende
puljespill

5 puljer x 3, 2 puljer x 4

8 direkte til sluttspillet

32 spillere

24 spillere til innledende
puljespill

8 puljer x 3,

8 direkte til sluttspillet

33 spillere

25 spillere til innledende
puljespill

7 puljer x 3, 1 pulje x 4

8 direkte til sluttspillet

34 spillere

26 spillere til innledende
puljespill

6 puljer x 3, 2 puljer x 4

8 direkte til sluttspillet
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35 spillere

27 spillere til innledende
puljespill

9 puljer x 3

8 direkte til sluttspillet

36 spillere

28 spillere til innledende
puljespill

8 puljer x 3, 1 pulje x 4

8 direkte til sluttspillet

37 spillere

29 spillere til innledende
puljespill

7 puljer x 3, 2 puljer x 4

8 direkte til sluttspillet

38 spillere

30 spillere til innledende
puljespill

10 puljer x 3

8 direkte til sluttspillet

Osv

Osv

Osv

Osv

Angående det antallet spillere som skal styrkeseedes i det innledende puljespillet vises til
Konkurransereglementets punkt 2.7.3.1.
Dersom det er mulig skal det være 16 spillere i sluttspillet. For å «fylle opp» til 16 spillere
(aktuelt ved 9-11 spillere i det innledende puljespillet) spiller også de tre puljetreerne om 2
ledige plasser i sluttspillet. Kamprekkefølgen i de tre kampene mellom puljetreerne trekkes.
Det innledende spillet, bestående av puljespill og eventuelt cupspill, spilles lørdag
ettermiddag/kveld, slik at det kun gjenstår kvartfinaler det spilles best av 7 sett fra den 1/8
dels finaler som spilles søndagen.
Det styrkeseedes 8 spillere i klassene, og klubbseeding følger vanlige bestemmelser.
1.1.8 TEKNISK DELEGERT
NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD – til hvert arrangement. TD’en er arrangørens
rådgiver før, under og etter arrangementet. TD’en har også ansvaret for å kvalitetssikre
planleggingen av arrangementet, gjennomføringen av arrangementet og etterarbeidet av
arrangementet.
TD’en skal:
● godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber
● kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs
tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler
● være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
● fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest
14 dager etter arrangementet TD’ens reise- og overnattingsutgifter: Se pkt 2.3.2
under ”Satser”.
1.2 AVVIKLING AV LAGKAMPER
Lagkamper i NM avsluttes når et av lagene har vunnet 5 kamper (klassisk Swaythling Cup) og
3 kamper (ny Swaythling Cup eller Corbillion Cup), uavhengig av kamprekkefølgen.
Med plasseringsspill menes at det skal spilles om alle plasseringene. Dersom flere enn 16
deltakende lag kan det imidlertid spilles til kun nest siste kamp. Kamp om 3. og 4. plassen
skal ikke spilles. Rekkefølgen vil da bli som følger; Nr 1, nr 2, nr 3, nr 3, nr 5, nr 5, nr 7, nr 7,
nr 9, nr 9, nr 11, nr 11, nr 13, nr 13 osv. Dermed skal den siste runden i plasseringsspillet ikke
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spilles.
I klasser med 16 eller færre deltakende lag skal det spilles til siste kamp, så sant ikke hensynet
til en forsvarlig avvikling av stevnet tilsier noe annet. Rekkefølgen vil da bli som følger; Nr 1,
nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12 osv.
I plasseringsspillet kan arrangør la spillerne dømme kampene selv. Alle enkeltkamper i
plasseringsspillet skal spilles best av 5 sett.
Ved “ujevne” antall deltakende lag (f.eks. 17, 18 eller 19 lag) bestemmer TD, i samråd med
arrangøren, hvordan plasseringsspillet skal spilles. I alle tilfeller skal plasseringsspillet
planlegges og gjennomføres slik at det blir “mer oppmerksomhet mot finalene i lagkampene”.
1.3 SPILLERE
1.3.1 ANTREKK
Alle spillere fra samme klubb skal stille i samme type trøye og shorts. Andre benklær kan
tillates av kulturelle eller religiøse grunner etter tillatelse fra overdommer.
1.3.2 STARTNUMMER
Hvis det er reklame, skal startnummer benyttes. Hvis det ikke er reklame og man har navn på
ryggen, behøver man ikke å bære startnummer.
1.4 DOMMERE
Arrangøren skal sørge for faste dommere til alle NM-klasser. Fra og med kvartfinaler skal alle
dommere være over 16 år. I semifinaler og finaler skal det være nøytrale dommere. I
semifinaler og finaler skal det være 2 dommere i NM Senior.
Det kan gjøres unntak for NM for veteraner.
1.5 UTSTYR
1.5.1 TELLEAPPARATER
● Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord.
● I semifinaler og finaler bør det være 2 telleapparater (for dommer og
hjelpedommer) ved hvert bord.
1.5.2 SPILLEOMRÅDET
Spilleområdet bør være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt. I mesterskapsklasser skal
spilleområdet i de avsluttende runder være minst 12 m langt, 6 m bredt og 4 m høyt. Dette
gjelder fra og med åttendelsfinaler i NM for Senior, Junior og Eldre Jr, og fra og med
kvartfinaler i NM for Yngre.
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Alle bord skal være fullstendig inngjerdet hver for seg. På hver kortside av spillområdet skal
det stå en stol til benyttelse for lagleder. I lagklassene skal det være minst fem stoler til hvert
lag.
1.5.3 FØRSTEHJELPSUTSTYR
Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.
1.6 SEREMONI/PREMIERING
1.6.1 ÅPNING
Det er arrangørens ansvar å sørge for en stilfull åpning av mesterskapet.
Her inkluderes avspilling av nasjonalsangen.
1.6.2 PREMIESEREMONI
Premieutdeling bør foregå umiddelbart etter mesterskapets slutt på søndag. Dersom det er
praktisk mulig skal premieutdelinger for avsluttede klasser foregå tidligere. Seremonien skal i
alle henseende foregå på en måte som er et NM verdig, det vil blant annet si med seierspall,
høytidelig speakertjeneste, pyntet seremoniområde etc.
1.6.3 PREMIER
NBTF forestår premiering i mesterskapstittelklassene ved å benytte standard NM-medaljer,
med gullmedalje til mesteren, sølvmedalje til tapende finalist og bronsemedaljer til tapende
semifinalister.
Premiering utover dette (minst i henhold til minstekravet til premiering i
konkurransereglementet besørges og bekostes av arrangøren). Arrangøren står fritt til å
benytte premier i tillegg til NM-medaljene for de 4 beste i mesterskapstittelklassene. Verdien
av de totale premier (eksklusive kongepokalene og NM-medaljene) skal være minimum lik
1/4 av innbetalt startkontingent i NM.
Kongepokal settes opp i Damer single og Herrer single (avhenger av antall deltakere).
1.6.4 PYNTING AV HALL
Det skal pyntes med norske flagg i hallen.
1.7 PRESSE/PUBLIKUM
1.7.1 PRESSE
Arrangøren skal før mesterskapet informere lokale og nasjonale (kun NM for seniorer)
TV-selskaper, NTB og aviser om mesterskapet, og fullstendige resultater skal umiddelbart
etter turneringen sendes til de samme. Resultatene skal ringes eller sendes på e-mail
umiddelbart til NTB etter avslutningen av hver arrangementsdag.
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1.7.2 SERVERING
Arrangøren skal sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen
under hele mesterskapet.
1.8 FORHOLD TIL NBTF
1.8.1 SPONSORER
Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler NBTF har inngått med sponsorer i forbindelse
med NM.
1.8.2 NBTFs REPRESENTANT
NBTF skal være representert ved arrangementet.
1.9 DISPENSASJON
I spesielle tilfeller kan NBTF etter søknad fra arrangør gi dispensasjon fra
tilleggsbestemmelsene for den praktiske gjennomføringen av et NM-arrangement. En endring
må være godkjent av NBTF. Dispensasjon skal kun gis dersom det bedømmes å kunne
fremme norsk bordtennis, f.eks. ved å tilrettelegge for media eller andre samarbeidspartnere.

TILLEGGSBESTEMMELSER
KAPITTEL 2. STIGA Norgescup
2.1 ARRANGEMENT
2.1.1 SPILLEHALL
NBTF, eller den som bemyndiger, skal godkjenne spillehallen ved tildeling av arrangementet.
Tilgjengelighet for funksjonshemmede spillere skal ivaretas. Ved eventuell flytting til ny
spillehall skal arrangøren søke TD om godkjenning av ny hall. Se også punkt 2.1.14 Teknisk
delegert.
2.1.2 ANTALL SNC
Det arrangeres 4 SNC-stevner per spilleår. Disse leder frem til Stiga Norgescupfinalen, se
kapittel 3.
2.1.3 INVITASJON
Arrangøren skal sende utkast til invitasjon til TD for godkjenning minst en uke før planlagt
utsending/offentliggjøring. Se også punkt 2.1.14 Teknisk delegert.
2.1.4 SNC-KLASSER
Følgende klasser (kun single) er obligatoriske å arrangere:
Lørdag: Herrer elite, Herrer junior, Damer elite, Damer eldre junior, Jenter 15 år, Herrer para
66

sittende, Herrer para stående, Damer para sittende, Damer para stående.
Søndag: Herrer eldre junior, Gutter 15 år, Gutter 13 år, Gutter 11 år, Damer junior, Jenter 13
år, Jenter 11 år.
Av disse klassene er følgende klasser offisielle SNC-klasser, det vil si klasser der det gis faste
poengsummer for plasseringen i klassen, og som gjelder som kvalifisering til Stiga
Norgescupfinalen: Herrer elite, Damer elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Gutter
15 år, Jenter 15 år, Herrer para stående, Damer para stående, Herrer para sittende og Damer
para sittende.
Starttider for SNC (første klasse lørdag og første klasse søndag) skal oppgis i innbydelsen.
2.1.4.1 DELTAKERBEGRENSNING
Det innføres følgende deltakerbegrensing:
Klasse

Maks antall deltakere

Herrer elite

48 (veiledende)

Herrer eldre junior

48 (veiledende)

Herrer junior

48 (veiledende)

Gutter 15

48 (veiledende)

Gutter 13

48 (veiledende)

Gutter 11

48 (veiledende)

Damer elite

24 (veiledende)

Damer eldre junior

24 (veiledende)

Damer junior

24 (veiledende)

Jenter 15

24 (veiledende)

Jenter 13

24 (veiledende)

Jenter 11

24 (veiledende)

I klasser merket med veiledende kan deltakerantallet utvides hvis det er kapasitet innenfor
tidsrammene, se tilleggsbestemmelser for SNC. Angående B-klasser, se tilleggsbestemmelser.
Dersom deltakerantallet i de obligatoriske klassene overstiger det veiledende maksimale
deltakerantallet, skal arrangøren umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp informere TD’en.
TD’en beslutter hvorvidt det skal arrangeres B-klasser i den eller de klassene dette eventuelt
gjelder, og hvor mange deltakere som skal fordeles på henholdsvis A- og B-nivået.
Hvem som får delta i hvilke klasser settes opp og publiseres av arrangør kort tid etter
påmeldingsfristens utløp.
2.1.5 INNLAGTE KLASSER
Eventuelt innlagte klasser utover de obligatoriske klassene skal avklares med TD før
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utsending av innbydelsen. I tillegg kan innlagte B-klasser bli lagt til SNC etter at
påmeldingsfristen har gått ut, se punkt 2.1.4.
2.1.6 ENDRING AV SPILLEPLAN
NBTF kan gi dispensasjon for bruk av fredag, og eventuelt rokering av klassene mellom
spilledagene.
2.1.7 SPILLEORDNING
I alle offisielle SNC-klasser skal det benyttes puljespill med inntil 4 spillere i hver pulje,
hvorav de to beste går videre til cup-spill.
I Herrer elite og Damer elite senior, Herrer eldre junior, Damer eldre junior, Herrer junior,
Damer junior, Gutter 15, Jenter 15, Gutter 13 år og Jenter 13 år er de best seedede spillerne
direkte kvalifisert til sluttspill etter følgende oppsett:
Antall påmeldte deltakere

Antall direkte kvalifisert

9-15

2

16-31

4

32-

8

2.1.8 TIDSSKJEMA
Arrangør skal presentere tidsskjema på NBTFs hjemmeside og til hver enkelt deltakende
klubb, etter at frist for påmelding er utløpt, og senest en uke før arrangementet. Utkast til
tidsskjema skal først oversendes til TD’en for vurdering/godkjenning. TD’en skal involveres i
hele prosessen med utarbeidelse av tidsskjemaet.
2.1.9 SLUTTSPILL GENERELT
Dersom stevnet er av en slik størrelse at det må spilles i flere haller, skal alt sluttspill foregå i
hovedhallen.
2.1.10 SNC-POENG
Det deles ut SNC-poeng i de offisielle SNC-klassene i hver av de 3 SNC etter følgende tabell:
Plassering

Poeng per SNC

1. plass

8 poeng

2. plass

6 poeng

3. plass

4 poeng

5. plass

2 poeng

9. plass

1 poeng

Arrangøren sender inn oversikt over fordeling av SNC-poeng umiddelbart etter arrangementet
til NBTF. NBTF sørger for ajourhold av SNC-poengene.
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2.1.11 AVVIKLING
De obligatoriske SNC-klassene skal arrangeres innenfor tidsrommet 10:00 – 21:00 lørdager
og 09:00 – 18:00 søndager.
De offisielle SNC-finaleklassene skal ha faste bord sentralt i hallen mhp publikum. De skal ha
spillerpresentasjon/oppstilling med dommere fra semifinale. De skal ha tidfestede kamper alle
runder etter puljespill. Dette skal ikke avvike pga andre klasser ettersom de bordene det
spilles på skal være «reserverte». Det kan spilles andre klasser på disse bordene innimellom,
men det skal aldri kunne forskyve de offisielle klassene.
2.1.12 ANTALL SETT
Kvartfinaler, semifinaler og finaler i eliteklassene skal gå som 7-settskamper. Alle andre
kamper skal være 5-settskamper.
2.1.13 RESULTATSERVICE
Resultater skal fortløpende føres på tavler som er tilgjengelige for deltakere og publikum.
Resultatene skal også oppdateres fortløpende på internett.
2.1.14 TEKNISK DELEGERT
NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD – til hvert arrangement.
TD’en er arrangørens rådgiver før, under og etter arrangementet. TD’en har også ansvaret for
å kvalitetssikre planleggingen av arrangementet, gjennomføringen av arrangementet og
etterarbeidet av arrangementet.
TD’en skal:
● godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber
● kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs
tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler
● være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
● fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest 14
dager etter arrangementet
TD’ens reise- og overnattingsutgifter: Se pkt 2.3.2 under” Satser”.
2.2 SPILLERE
2.2.1 KLASSEBEGRENSNING
Det er tillatt å delta i maksimalt 2 singleklasser pluss 1 doubleklasse per dag i SNC-stevner.
2.3 DOMMERE
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2.3.1 DOMMERE UNDER SLUTTSPILLET
Fra og med kvartfinalene skal det være faste dommere over 16 år i alle offisielle SNC-klasser
og i Herrer senior double og Damer senior double, dersom en eller to av disse doubleklassene
spilles som innlagt klasse. Finalene i de offisielle klassene skal dømmes av en
forbundsdommer.
2.4 UTSTYR
2.4.1 TELLEAPPARATER
Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord. I finalene bør det være 2 telleapparater
(for dommer og hjelpedommer) ved hvert bord.
2.4.2 SPILLEOMRÅDET
Spilleområdet bør være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt. I kvartfinaler og senere i
eliteklassene skal spilleområdet være minst 12 m langt, 6 m bredt og 4 m høyt. Alle bord bør
være fullstendig inngjerdet hver for seg i de offisielle SNC-klassene. På hver kortside av
spilleområdet skal det stå en stol til benyttelse for lagleder. I lagklassene bør det være minst
fem stoler til hvert lag.
2.4.3 FØRSTEHJELPSUTSTYR
Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.
2.5 SEREMONI/PREMIERING
2.5.1 PREMIEVERDI
Hvert SNC-stevne skal ha premier med en totalverdi på minimum 2/5 av total startkontingent.
2.6 PRESSE/PUBLIKUM
2.6.1 PRESSE
Arrangøren skal før turneringen informere media om turneringen, og fullstendige resultater
skal umiddelbart etter turneringen utsendes til disse. Resultatene skal ringes eller sendes med
e-mail til NTB umiddelbart etter turneringens avslutning.
Etter at hver enkelt av eliteklassene er ferdigspilt, ringes eller sendes med e-mail, resultatene
umiddelbart til NTB.
2.6.2 SERVERING
Arrangøren skal sørge for salg av mat og drikke i hallen under hele tiden turnering pågår. Det
skal på alle turneringsdager være salg av varm mat.
2.7 FORHOLD TIL NBTF
2.7.1 SPONSORER
Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler NBTF har inngått med sponsorer i forbindelse
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med SNC. Dette inkluderer bruk av det utstyr (bord, barrierer, nett, telleapparater, baller og
annet) som inngår i NBTFs avtale.
2.7.2 NBTFs REPRESENTANT
Dersom det er representanter fra styret i NBTF tilstede skal arrangør opplyse om dette over
høyttaleranlegget.
2.8 DISPENSASJON
I spesielle tilfeller kan NBTF etter søknad fra arrangør gi dispensasjon fra
tilleggsbestemmelsene for den praktiske gjennomføringen av et Stiga
Norgescup-arrangement. En endring må være godkjent av NBTF. Dispensasjon skal kun gis
dersom det bedømmes å kunne fremme norsk bordtennis, f.eks. ved å tilrettelegge for media
eller andre samarbeidspartnere.
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TILLEGGSBESTEMMELSER
KAPITTEL 3. STIGA Norgescupfinale
3.1 ARRANGEMENT
3.1.1 SPILLEHALL
NBTF, eller den som bemyndiger, skal godkjenne spillehallen ved tildeling av arrangement.
Tilgjengelighet for funksjonshemmede spillere skal ivaretas. Ved eventuell flytting til ny
spillehall skal arrangøren søke TD om godkjenning av ny hall. Se også punkt 3.1.8 Teknisk
delegert.
3.1.2 STIGA NORGESCUPFINALER
Stiga Norgescupfinale, som arrangeres etter at SNC er avholdt, arrangeres samme helg
(lørdag og søndag) for følgende 10 klasser: Herrer elite, Damer elite, Herrer eldre junior og
Damer eldre junior, Gutter 15 år, Jenter 15 år. Herrer para stående, Damer para stående,
Herrer para sittende og Damer para sittende. Paraklasser kan slås sammen dersom deltakelsen
er lav. I ovennevnte 10 klasser deltar spillere i henhold til punkt 3.2.1 Deltakere i Stiga
Norgescupfinalen.
3.1.3 INVITASJON
Arrangøren skal sende utkast til invitasjon til TD for godkjenning minst en uke før planlagt
utsending/offentliggjøring. Se også punkt 3.1.8 Teknisk delegert.
3.1.4 SPILLEFORM
Det spilles “alle mot alle” i en pulje per klasse. Alle spillere settes opp i henhold til online
ranking 1-8. Følgende spillerekkefølge benyttes:
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7

1-8, 2-7, 3-6, 4-5
1-6, 2-5, 3-8, 4-7
1-4, 2-3, 5-8, 6-7
1-7, 2-8, 3-5, 4-6
1-5, 2-6, 3-7, 4-8
1-3, 2-4, 5-7, 6-8
1-2, 3-4, 5-6, 7-8

Spilles lørdag
Spilles lørdag
Spilles lørdag
Spilles lørdag
Spilles søndag
Spilles søndag
Spilles søndag

Alle kampene i samme runde skal starte samtidig. Alle kamper, bortsett fra eliteklassene og
Eldre Junior, skal spilles best av 5 sett. Eliteklassene og Eldre Junior spilles best av 7 sett.
NBTF kan beslutte å slå sammen klasser, eventuelt redusere antallet spillere i klasser med lav
deltakelse.
3.1.5 TIDSSKJEMA
Alle kamper skal være tidfestet i programmet.
I tilleggsbestemmelsene for SNC finale legges det opp til at følgende klasser spilles samtidig,
på inntil 12 bord;
72

Gr. 1 – Herrer eldre junior, Damer eldre junior
Gr. 2 – Gutter 15 år, Jenter 15 år
Gr. 3 – Herrer elite, Damer elite, Para
Dersom det blir mer enn én paraklasse må antall bord økes. Se 3.1.6 for tidsskjema (forslag til
arrangøren – kan fravikes dersom TD aksepterer dette).
Alle Norgescupene skal være spilt ferdig og det bør tilstrebes minst 4 uker i mellom siste
Stiga Norgescup og Stiga Norgescupfinalen.
3.1.6 TIDSSKJEMA
Lørdag – Gr. 1 kl 1000 og kl 1100
Lørdag – Gr. 2 kl 1200 og kl 1240
Lørdag – Gr. 3 kl 1320 og kl 1420
Lørdag – Gr. 1 kl 1520 og kl 1620
Lørdag – Gr. 2 kl 1720 og kl 1800
Lørdag – Gr. 3 kl 1840 og kl 1940
Søndag – Gr. 1 kl 0900 og kl 1000
Søndag – Gr. 2 kl 1100 og kl 1140
Søndag – Gr. 3 kl 1220 og kl 1320
Søndag – Gr. 1 kl 1420
Søndag – Gr. 2 kl 1520
Søndag – Gr. 3 kl 1600
Åpningsseremoni – lørdag kl 0940 eller kl 1320 (TD avgjør)
3.1.7 RESULTATSERVICE
Resultater skal fortløpende føres på tavler som er tilgjengelige for deltakere og publikum.
Resultatene skal også oppdateres fortløpende på internett.
3.1.8 TEKNISK DELEGERT
NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD – til hvert arrangement.
TD’en er arrangørens rådgiver før, under og etter arrangementet. TD’en har også ansvaret for
å kvalitetssikre planleggingen av arrangementet, gjennomføringen av arrangementet og
etterarbeidet av arrangementet.
TD’en skal:
● godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber
● kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs
tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler
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● være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
● fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest 14
dager etter arrangementet
TD’ens reise- og overnattingsutgifter dekkes av NBTF. TD’ens utgifter til mat og drikke
under arrangementet dekkes av arrangøren.
3.2 SPILLERE
3.2.1 DELTAKERE I STIGA NORGESCUPFINALEN
De spillerne med flest SNC-poeng sammenlagt i de 4 SNC-stevnene, er normalt kvalifisert til
Stiga Norgescupfinalen. Alle klasser i Norgescupfinalen avholdes med 8 spillere.
Dersom det er ledige plasser tas spillere ut av NBTF på bakgrunn av” Online Ranking”.
Ved poenglikhet er den kvalifisert som har høyest enkeltpassering, deretter den som er høyest
rangert. Ved likhet etter dette avgjør NBTF uttaket.
Spillere har kun anledning til å delta i sin egen klasse. Unntak kan gjøres for spillere som er
kvalifisert til seniorklassene, og for spillere som kun er kvalifisert for annen klasse, eller
andre klasser enn “egen klasse”.
Norgescupfinalen er for spillere som er “Norsk spiller”, “Norsk seriespiller” eller norsk
statsborger.
3.2.2 STARTNUMMER
Alle deltakere skal benytte startnummer, eventuelt spillerens navn på baksiden av trøyen.
3.3 DOMMERE
Arrangøren skal ha egne dommere i alle kamper.
3.4 UTSTYR
3.4.1 TELLEAPPARATER
Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord.
3.4.2 SPILLEOMRÅDET
Spilleområdet i alle klasser skal være minimum 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt.
I Damer elite og Herrer elite skal spilleområdet være minst 12 m langt, 6 m bredt og 4 m høyt.
Alle bord skal være fullstendig inngjerdet hver for seg. Bak hvert bord skal det stå en stol til
benyttelse for lagleder.
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3.4.3 FØRSTEHJELPSUTSTYR
Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.
3.5 SEREMONI/PREMIERING/FASTE RAMMER
3.5.1 ÅPNING
Ved åpning av turneringen skal spillerne presenteres.
3.5.2 PREMIERING
Ved avslutningen av Stiga Norgescupfinalen skal de 4 beste i hver klasse premieres av NBTF.
Arrangøren står fritt til å premiere utover dette.
3.6 PRESSE/PUBLIKUM
3.6.1 PRESSE
Arrangøren skal foran arrangementet informere lokale og nasjonale TV-selskaper, NTB og
aviser om turneringen, og fullstendige resultater skal umiddelbart etter arrangementet sendes
til de samme. Resultatene skal ringes eller sendes med e-mail til NTB umiddelbart etter
arrangementets avslutning.
3.6.2 SERVERING
Arrangøren skal sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen
under hele arrangementet.
3.7 FORHOLD TIL NBTF
3.7.1 SPONSORER
Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler som NBTF har inngått med sponsorer i
forbindelse med Stiga Norgescupfinalen.
3.7.2 ARRANGØR
NBTFs styre fordeler arrangementet i april/mai året før arrangementet.
3.7.3 NBTFs REPRESENTANT
NBTF skal være representert ved arrangementet.
3.8 DISPENSASJON
I spesielle tilfeller kan NBTF etter søknad fra arrangør gi dispensasjon fra
tilleggsbestemmelsene for den praktiske gjennomføringen av Stiga Norgescupfinalen. En
endring må være godkjent av NBTF. Dispensasjon skal kun gis dersom det bedømmes å
kunne fremme norsk bordtennis, f.eks. ved å tilrettelegge for media eller andre
samarbeidspartnere.
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TILLEGGSBESTEMMELSER
KAPITTEL 4. RT og RM
4.1 ARRANGEMENT
4.1.1 ANTALL RT
Det arrangeres 3 RT per sesong, hvorav en av disse får status som RM.
Regionstyret er ansvarlig for å administrere søknadene fra klubbene og bestemme arrangører,
herunder godkjenne hallen som skal benyttes.
RT er kun åpen for spillere tilsluttet klubber i regionen. Det kan imidlertid gjøres følgende
unntak:
● Jenter i aldersbestemte klasser kan delta i RT der de måtte ønske
● Spillere som er bosatt i regionen, men representerer klubb utenfor regionen, kan
delta i RT i den regionen de er bosatt
● Alle kan søke om unntak fra bestemmelsene om deltakelsebegrensing, men dette
må da godkjennes av Regionstyret der Regionstevnet arrangeres, samt av eget
Regionstyre. Ingen unntak gjøres for Regionmesterskapet.
RM er kun åpen for spillere tilsluttet klubber i regionen.
4.1.2 KLASSER
4.1.2.1 Klasser for sammenlagtpremiering
Hver enkelt region fastsetter hvilke klasser som skal arrangeres i forhold til
sammenlagtpremiering, og disse klassene inngår i samtlige RT i regionen. Arrangøren kan
stryke klasser med 3 eller færre deltakere.
4.1.2.2 Øvrige klasser
Arrangøren kan legge inn øvrige klasser etter eget valg. Arrangøren bør imidlertid legge inn
en rekrutteringsklasse for å gi yngre spillere i lokalmiljøet et konkurransetilbud.
4.2 PREMIERING
4.2.1 VERDI
Premiene som deles ut skal ha en verdi på minst 2/5 (40%) av startkontingentens størrelse. I
klassene Gutter/Jenter 12 og lavere skal alle deltakere ha premie.
Regionen er ansvarlig for ekstrapremier i RM, og er samtidig ansvarlig for at det blir en ekstra
fin ramme rundt RM.
4.2.2 SAMMENLAGTPREMIERING
Det foretas sammenlagtpremiering i de klassene regionstyret har bestemt. Ved lik poengsum
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prioriteres deltaker med enkeltresultater med høyest poengsum, ved fortsatt likhet deles
plasseringen.
4.2.3 POENGBEREGNING FOR SAMMENLAGTPREMIERING
Minimum antall påmeldte deltakere
for å få poeng

Plassering

Poeng = antall deltakere multiplisert med

1. plass

4

2. plass

3

3. plass

2

5. plass

1

16

9. plass

½

32

4.3 UTSTYR
4.3.1 FØRSTEHJELPSUTSTYR
Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.
4.3.2 LIMING
ITTFs bestemmelser for hvor liming kan foregå skal følges. Her er nye og strengere regler
som vil fremgå av ITTFs bestemmelser i NBTFs Håndbok.
4.3.3 TELLEAPPARATER
Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord.
4.3.4 SPILLEOMRÅDET
Spilleområdet skal være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt. Bordene bør minimum
være inngjerdet to og to.
4.4 RAPPORTERING
4.4.1 RESULTATLISTER
Fullstendige resultatlister med antall deltakere og poeng sendes til regionens ansvarshavende
for PT, NBTF og alle deltakende klubber første virkedag etter turneringen.
Oppdatering av sammenlagtstillingen i de ulike klassene skal foreligge på regionens nettsider
senest to dager etter stevnet.
4.5 FORHOLD TIL NBTF
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4.5.1 SPONSORER
Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler som NBTF har inngått med sponsorer i
forbindelse med PT.
4.5.2 NBTFs REPRESENTANT
Dersom det er representanter fra styret i NBTF tilstede, skal arrangør opplyse om dette over
høyttaleranlegget.

TILLEGGSBESTEMMELSER
KAPITTEL 5. STIGA-Ligaen (Eliteserien)
Manual for Stiga-ligaen (Eliteserien) ble oppdatert høsten 2018. Denne manualen erstatter
ikke tilleggsbestemmelsene for Stiga-ligaen (Eliteserien), men er å se på som rådgivende.

TILLEGGSBESTEMMELSER
KAPITTEL 6. 1.divisjon
6.1 ARRANGEMENT
6.1.1 ÅPNING AV HALL
Hallen skal åpnes 1½ time før seriekampstart og bordene skal være tilgjengelig for
oppvarming senest 1 time før seriekampstart.
6.1.2 PRESENTASJON
Senest 5 minutter før kampstart skal alle spillere iført like klubbdrakter, overdommer og
dommer presenteres for publikum.
6.1.3 RESULTATSERVICE
Resultater skal fortløpende føres på tavle som er synlige for deltakere og publikum.
6.1.4 PROGRAM
Før serien starter opp bør samtlige lag ha laget program hvor klubben presenteres. Her skal
også aktuelle spillere presenteres.
Det bør selges/utdeles program inneholdende kampskjema, resultater over spilte kamper hittil
i 1. divisjon, tabell, dato for kommende kamper og kort presentasjon av sannsynlig
lagoppstilling.
6.2 SPILLERE
6.2.1 ANTREKK
Alle spillere fra samme klubb skal stille i samme type trøye og shorts. Andre benklær kan
tillates av kulturelle eller religiøse grunner etter tillatelse fra overdommer.
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6.3 DOMMERE
6.3.1 KRAV TIL ARRANGØR
Arrangøren skal ha egne dommere i alle kamper. Dommerne skal være minst regiondommere.
6.4 UTSTYR
6.4.1 KVALITET
Alt utstyr skal være av høyeste kvalitet.
6.4.2 TELLEAPPARATER
Det skal være et telleapparat ved hvert bord.
6.4.3 SPILLEOMRÅDET
Spilleområdet skal være minst 10 m langt, 6 m bredt og 4 m høyt. Bordet skal være
fullstendig inngjerdet, med ensartede barrikader..
6.4.4 LIMING
ITTFs bestemmelser for hvor eventuell liming kan foregå skal følges. Her er nye og strengere
regler som vil fremgå av ITTFs bestemmelser i NBTFs Håndbok.
6.4.5 FØRSTEHJELPSUTSTYR
Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.
6.5 PRESSE/PUBLIKUM
6.5.1 SPEAKERTJENESTEN
Speakertjenesten bør betjenes over høyttaleranlegg. For hver kamp skal det opplyses om
settresultatene og stillingen i lagkampen. I forkant og etterkant av avviklet seriekamp skal det
sendes informasjon og invitasjon til pressen med kopi til forbundskontoret.
6.5.2 SERVERING
Arrangøren bør sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen
under hele lagkampen.
6.5.3 MUSIKK
Det bør spilles musikk før kampen, i pausen og etter kampen.
6.5 FORHOLD TIL NBTF
6.6.1 RAPPORTERING
Resultatet skal rapporteres, dvs ringes eller sendes e-mail, til ansvarlig for 1. divisjon i NBTF
umiddelbart etter kampslutt.
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TILLEGGSBESTEMMELSER
KAPITTEL 7. Dameserien
7.1 ARRANGEMENT
7.1.1 AVVIKLING
Dameserien avvikles i tidsrommet oktober – mai. Det spilles dobbel serie.
Dersom flere enn åtte lag ønsker å delta er de åtte beste lagene kvalifisert etter NBTFs
Online-ranking per 1. mai.
Det planlegges 4 samlerunder. Det vises til NBTFs terminliste.
Det kan delta inntil to lag fra samme klubb. Dersom det er ledige plasser i Dameserien åpnes
det for flere enn to lag fra samme klubb.
7.1.2 GODKJENNING AV HALL
Hallen skal godkjennes av NBTF før utsendelse av invitasjon.
7.1.3 INVITASJON
Arrangøren sender invitasjon til de deltakende lagene senest 3 uker før arrangementet.
7.1.4 TIDSSKJEMA
Arrangøren sender tidsskjemaet til de deltakende klubbene sammen med invitasjonen senest 3
uker før arrangementet. Det spilles 4 seriekamper samtidig.
7.1.5 ÅPNING AV HALL
Hallen skal åpnes 1½ time før samlerunden starter og de 8 bordene skal være tilgjengelig for
oppvarming senest 1 time før samlerunden starter.
7.1.6 PRESENTASJON
Senest 5 minutter før hver lagkamprunde starter skal alle lagene, overdommer og dommere
presenteres for publikum.
7.1.7 RESULTATSERVICE
Resultater skal føres fortløpende på tavle som er synlige for deltakere og publikum.
7.1.8 PROGRAM
Ved hver samlerunde bør det selges/utdeles program inneholdende kampskjemaer, resultater
av spilte kamper hittil i Dameserien, tabell, dato for kommende kamper og kort presentasjon
av sannsynlig lagoppstilling for hvert av de 8 lagene.
7.2 SPILLEFORM
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7.2.1 SPILLEFORM
Seriekampene spilles med tre spillere på hvert lag (A,B og C mot X,Y og Z) etter følgende
modell;
Kamp 1
A–X
Kamp 2
B–Y
Kamp 3
C–Z
Kamp 4
B–X
Kamp 5
A–Z
Kamp 6
C–Y
Kamp 7
Double
Kamp 8
B–Z
Kamp 9
C–X
Kamp 10
A–Y
Spillerne settes opp fritt i single, uavhengig av ranking. I double er det fri oppstilling, og det
er åpning for at også andre enn de 3 spillerne som spiller single kan delta.
Det spilles til et lag har vunnet 6 kamper, eventuelt til uavgjort 5-5.
Vunnet seriekamp gir 2 poeng, uavgjort seriekamp 1 poeng og tapt seriekamp 0 poeng.
7.3 SPILLERE

7.3.1 ANTREKK
Alle spillere fra samme klubb skal stille i samme type trøye og shorts. Andre benklær kan
tillates av kulturelle eller religiøse grunner etter tillatelse fra overdommer.
7.3.2 DISPENSASJON
Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller fra annen klubb kan representere klubben i
dameserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august. En eventuell dispensasjon fra
representasjonsbestemmelsene vil kun bli gitt for deltakelse i dameserien.
7.3.3 UTENLANDSKE SPILLERE
Det samme regelverket for utenlandske spillere som gjelder for Lagserien gjelder for
dameserien, se punkt 3.4 Kapitel 3. Lagserien
7.4 DOMMERE
7.4.1 OVERDOMMER
NBTF utnevner overdommer til hver enkelt samlerunde. Arrangøren betaler overdommers
reise- og oppholdsutgifter, samt overdommers honorar.
7.4.2 KRAV TIL ARRANGØR
Arrangøren skal ha egne dommere i alle kamper. Dommerne skal være minst regiondommere.
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7.5 UTSTYR
7.5.1 KVALITET
Alt utstyr skal være av høyeste kvalitet.
Innføring av ny ball (plast). Ny ball innføres i STIGA- ligaen (Eliteserien) og i Dameserien
fra sesongstart 2014/2015.
7.5.2 TELLEAPPARATER
Det skal være 1 telleapparat ved bordet. Det skal også være minst 1 telleapparat ved bordet
som viser lagkampstillingen i hver av de 4 lagkampene.
7.5.3 SPILLEOMRÅDET
Spilleområdet skal være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt. Bordet skal være
fullstendig inngjerdet, med ensartede barrikader.
7.5.4 FØRSTEHJELPSUTSTYR
Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.
7.6 PRESSE/PUBLIKUM
7.6.1 SPEAKERTJENESTEN
Speakertjenesten skal betjenes over høyttaleranlegg.
7.6.2 SERVERING
Arrangøren bør sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen
under hele samlerunden.
7.6.3 MUSIKK
Det bør spilles musikk før hver runde med seriekamper.
7.7 FORHOLD TIL NBTF
7.7.1 RAPPORTERING
Resultatet skal rapporteres, dvs ringes eller sendes e-mail, til ansvarlig for dameserien
umiddelbart etter hver samlerunde.
7.7.2 SERIEAVGIFT
Serieavgift på kr 2.500 per lag skal innbetales NBTF før seriestart.

83

7.7.3 PREMIERING
De 3 beste lagene premieres med pengepremier og pokal/medaljer.
7.7.4 UTGIFTSFORDELING
Det er utgiftsfordeling i dameserien.

TILLEGGSBESTEMMELSER
KAPITTEL 8. Tilleggsbestemmelser for STIGA 11ern
8.1 ARRANGEMENT
8.1.1 SPILLEHALL
Teknisk delegert (TD), eller den som TD bemyndiger, skal godkjenne spillehallen ved
tildeling av turneringen. Tilgjengelighet for funksjonshemmede spillere skal ivaretas. Ved
eventuell flytting til ny spillehall skal arrangøren søke TD om godkjenning av ny hall. Se også
punkt 8.1.8 Teknisk delegert.
8.1.2 AVVIKLING
Turneringen skal arrangeres på samme tid og av samme arrangør om NM for Yngre.
Klassene som arrangeres er Gutter 11 single, Jenter 11 single, Gutter 11 double, Jenter 11
double, mix double, Gutter 11 lag og Jenter 11 lag.
Klassene er kun åpne for gutter og jenter som er fyller 12 år eller 11 år samme kalenderåret
som STIGA 11ern arrangeres.
STIGA 11ern arrangeres over tre dager, med lagklasser på fredag. Double og mix double skal
arrangeres på lørdagen. Singleklassene skal arrangeres på søndagen.
STIGA 11ern skal arrangeres innenfor følgende tidsrammer: Fredag 10:00 – 20:00, lørdag
09:00 – 21:00 og søndag 09:00 – 17:00
8.1.3 INVITASJON
Arrangøren skal sende utkast til invitasjon til TD for godkjenning minst en uke før planlagt
utsending/offentliggjøring. Se også punkt 8.1.8 Teknisk delegert.
8.1.4 TIDSSKJEMA
Arrangøren skal presentere tidsskjemaet på NBTFs hjemmesider og til hver enkelt deltakende
klubb etter at fristen for påmelding er utløpt, og senest en uke før turneringen.
Alle kampene bør tid- og stedfestes.
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8.1.5 RESULTATSERVICE
Resultater skal føres fortløpende på tavler som er tilgjengelige for deltakere og publikum.
Arrangøren skal også fortløpende ha lagkampstillinger tilgjengelig.
8.1.6 SINGLEKLASSER
Jenter 11 og Gutter 11 skal arrangeres som puljespill med avsluttende cupspill. Dersom
antallet spillere som skal spille puljespill ikke er delelig med 4 skal puljene deles inn etter
følgende oppsett:
5 påmeldte spillere: 1 pulje á 5 spillere
6 påmeldte spillere: 2 puljer á 3 spillere
7 påmeldte spillere: 1 pulje á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
9 påmeldte spillere: 3 puljer á 3 spillere
10 påmeldte spillere: 1 pulje á 4 spillere og 2 puljer á 3 spillere
11 påmeldte spillere: 2 puljer á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
13 påmeldte spillere: 1 pulje á 4 spillere og 3 puljer á 3 spillere
14 påmeldte spillere: 2 puljer á 4 spillere og 2 puljer á 3 spillere
15 påmeldte spillere: 3 puljer á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
16 påmeldte spillere: 4 puljer á 4 spillere
osv

Ingen skal direktekvalifiseres til sluttspillet.
8.1.8 TEKNISK DELEGERT
NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD – til hvert arrangement. TDen er arrangørens
rådgiver før, under og etter arrangementet. TDen har også ansvaret for å kvalitetssikre
planleggingen av arrangementet, gjennomføringen av arrangementet og etterarbeidet av
arrangementet.
TDen skal:
● godkjenne spillehallen(e) ved tildelingen av arrangementet. Dette kan eventuelt
gjøres av den som TD bemyndiger.
● godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber
● kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs
tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler
● være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
● fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest
14 dager etter arrangementet TDens reise- og overnattingsutgifter: Se pkt 2.3.2
under” Satser”.
8.2 AVVIKLING AV LAGKAMPER
Lagkamper i STIGA 11ern avsluttes når et av lagene har vunnet 3 kamper og spillesystemet er
Corbillion Cup, uavhengig av kamprekkefølgen.
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Med plasseringsspill menes at det skal spilles om alle plasseringene slik at rekkefølgen blir
som følger; Nr 1, nr 2, nr 3, nr 3, nr 5, nr 5, nr 7, nr 7, nr 9, nr 9, osv. Dermed skal den siste
runden i plasseringsspillet ikke spilles. Under finalekampene skal det ikke arrangeres andre
lagkamper. Ved få deltagende lag, seks eller færre, skal det arrangeres en større pulje med alle
lagene mot alle.
Ved “ujevne” antall deltakende lag (f.eks. 17, 18 eller 19 lag) bestemmer TD, i samråd med
arrangøren, hvordan plasseringsspillet skal spilles. I alle tilfeller skal plasseringsspillet
planlegges og gjennomføres slik at det blir “mer oppmerksomhet mot finalene i lagkampene”.
8.3 SPILLERE
8.3.1 ANTREKK
Alle spillere fra samme klubb skal stille i samme type trøye og shorts. Andre benklær kan
tillates av kulturelle eller religiøse grunner etter tillatelse fra overdommer.
8.3.2 STARTNUMMER
Alle deltakere skal benytte startnummer, eventuelt spillerens navn på baksiden av trøyen.
Numrene skal være synlige i offentlige deltakerlister og i program.
8.4 DOMMERE
Arrangøren skal sørge for faste dommere til alle kamper. Fra og med semifinale skal alle
dommere være over 16 år. I semifinaler og finaler skal det være nøytrale dommere. I finaler
skal det være 2 dommere.
8.5 UTSTYR
8.5.1 TELLEAPPARATER
Det skal være minst ett telleapparat ved hvert bord.
I finalene skal det være 2 telleapparater (for dommer og hjelpedommer) ved hvert bord.
8.5.2 SPILLEOMRÅDET
Spilleområdet bør være minst 10 m langt, 5 m bredt og 4 m høyt.
Alle bord skal være fullstendig inngjerdet hver for seg. På hver kortside av spillområdet skal
det stå en stol til benyttelse for lagleder. I lagklassene skal det være minst fem stoler til hvert
lag.
8.5.3 FØRSTEHJELPSUTSTYR
Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.
8.6 PREMIERING
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8.6.1 ÅPNING
Det er arrangørens ansvar å sørge for en stilfull åpning av turneringen.
8.6.2 PREMIEUTDELING
Premieutdeling bør foregå umiddelbart etter turneringens slutt på søndag. Dersom det er
praktisk mulig skal premieutdelinger for avsluttede klasser foregå tidligere. Seremonien skal i
alle henseende foregå på en måte som er et NM verdig, det vil blant annet si med seierspall,
høytidelig speakertjeneste, pyntet seremoniområde etc.
8.6.3 PREMIER
Verdien av de totale premier skal være minimum lik 1/4 av innbetalt startkontingent i STIGA
11ern. Regelverket rundt premiering i konkurranseregelverket gjelder for STIGA 11ern.
8.7 PUBLIKUM
8.7.1 SERVERING
Arrangøren skal sørge for salg av varm mat og øvrig mat og drikke i eller i nærheten av hallen
under hele mesterskapet.
8.8 FORHOLD TIL NBTF
8.8.1 SPONSORER
Arrangøren plikter å forholde seg til de avtaler NBTF har inngått med sponsorer i forbindelse
med STIGA 11ern.
8.8.2 NBTFs REPRESENTANT
NBTF skal være representert ved arrangementet.
8.9 DISPENSASJON
I spesielle tilfeller kan NBTF etter søknad fra arrangør gi dispensasjon fra
tilleggsbestemmelsene for den praktiske gjennomføringen av et STIGA 11ern-arrangement.
En endring må være godkjent av NBTF. Dispensasjon skal kun gis dersom det bedømmes å
kunne fremme norsk bordtennis, f.eks. ved å tilrettelegge for media eller andre
samarbeidspartnere.
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RACKETKONTROLL
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RACKETKONTROLL I NORSKE TURNERINGER
Vedtatt av Dommerkomiteen 2.juni 2014.
1. Formål
Formålet med racketkontroll er å sørge for at kampen blir spilt med lovlig utstyr.
Racketkontrollen foregår før kampen.
Racketkontrollen kan gjennomføres med forskjellig teknisk utstyr og med forskjellige
metoder.
Dommeren (den som gjennomfører kontrollen) kan tillate en racket brukt i kamp.
Dersom dommeren er i tvil om lovligheten, skal racketen forelegges overdommeren.
Overdommeren skal avgjøre om racketen kan brukes i kampen eller ikke.
Overdommeren skal ta avgjørelsen ut fra regelverket og sitt beste skjønn, uavhengig av
hvilken metode som benyttes og hvilket måleutstyr som er tilgjengelig. (Jf bestemmelser for
internasjonale konkurranser 3.3.1). Overdommerens avgjørelse er endelig.
2. Metoder
A

Racketkontroll før match (uten VOC), med Call Area

B

Racketkontroll før match (med VOC), med Call Area

C

Racketkontroll ved bordet
● Metode A skal minimum benyttes i sluttspillet i Stigaligaen, NM for senior, Stiga
Norgescupfinalen, samt når overdommer bestemmer det.
● Metode B skal benyttes når nødvendig utstyr er tilgjengelig og overdommer
bestemmer det.
● Metode C skal benyttes i alle andre turneringer

Det anbefales å bruke èn metode for hele turneringen.
Der det er nødvendig kan metode A/B/C kombineres.
Der metode A/B skal benyttes, må tidsskjemaet tilpasses dette.
3. Beskrivelse av metode A
ITTF’s rutine og flytskjema for racketkontroll før match (uten VOC) legges til grunn.
Det etableres et call area med elektronisk tykkelse- og flathetsmåler, samt gjeldende utgave av
LARC.
● kampskjema legges i Call Area 30 minutter før kampstart (55 min i lagklasser)
● spilleren møter i Call Area senest 20 minutter før kampstart (45 min i lag, evt 20 min
før hver kamp)
● racketkontroll mv gjennomføres
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● racketen leveres til spilleren ved bordet (beholdes av dommer mellom enkeltkamper i
lagklasser)
Dersom overdommer bestemmer at racketen ikke kan benyttes i kampen, kan en ny racket
testes dersom det er tid til det.
Dersom spilleren ikke møter til racketkontroll, må racketen kontrolleres etter kamp. Dersom
overdommer underkjenner racketen på grunn av tykkelse, flathet eller LARC, tapes kampen.
4. Beskrivelse av metode B
I tillegg til det som er nevnt i metode A, etableres det kontroll av VOC ved hjelp av
MiniRAE. Bruk av denne maskinen krever noe opplæring. ITTF’s rutine og flytskjema for
racketkontroll med VOC benyttes.
5. Beskrivelse av metode C
Her gjennomfører dommeren «tradisjonell» racketkontroll ved bordet. Følgende kontrolleres:
●
●
●
●

visuell kontroll (skader på belegg, blad mv)
LARC (godkjent belegg)
flathet (nettmåler)
tykkelse (nettmåler)

Dommeren (den som gjennomfører kontrollen) kan tillate en racket benyttet i kamp.
Dersom dommeren er i tvil om lovligheten, skal racketen forelegges overdommeren.
Overdommeren skal avgjøre om racketen kan brukes i kampen eller ikke.
Når det ikke foreligger elektroniske måleinstrumenter, må overdommeren ta avgjørelsen ut fra
regelverket, tilgjengelig utstyr og sitt beste skjønn.
6. Grenser ved bruk av elektronisk utstyr
FLATHET:
Maksimum avvik på +0,2 mm (konveks)
Maksimum avvik på -0,5 mm (konkav)
NB!
Dersom begge sider er konvekse (+) så må du legge sammen flathet og tykkelse for å få total
tykkelse.
Det samme gjelder dersom siden du måler er konveks (+) og den andre siden er flat.
TYKKELSE:
I gjennomsnitt 4.04 mm på 4 diagonale målinger
VOC: Maksium 3,0 ppm
7. Rutiner for Call Area
I tillegg til racketkontroll skal følgende gjennomføres:
● ballvalg
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● kontroll av trøyefarge
● coach
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SATSER OG
ALDERSBESTEMMELSER

92

SATSER
I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.18
1.3.1 5. LEDD INNLEDENDE BESTEMMELSER
(REPRESENTASJONSREGLEMENTET)
Overgangsgebyr til NBTF kr.300,1.3.3 KRAV MOT DEN NYE KLUBBEN
Maksimale overgangssummer (Representasjonsreglementet)
SENIOR
Ranking
1. – 4. plass

kr 10.000,-

5. – 8. plass

kr 8.000,-

9. – 16. plass

kr 6.000,-

17. – 20. plass

kr 3.000,-

ELDRE JUNIOR
Ranking
1. – 4. plass

kr 6.000,-

5. – 8. plass

kr 4.000,-

9. – 16. plass

kr 2.000,-

JUNIOR
Ranking
1. – 4. plass

kr 6.000,-

5. – 8. plass

kr 4.000,-

9. – 16. plass

kr 2.000,-

I tillegg kommer kr 500,- per år sammenhengende i klubb (maks 10 år)
Kontraktløse spillere kan gå vederlagsfritt fra en klubb til en annen. Spillerkontrakter kan ikke
inngås med spillere under 15 år. Spillerkontrakter med spillere mellom 15-18 år krever
foreldres samtykke.
1.7 SPILLERLISENS (KONKURRANSEREGLEMENTET)
Veteran, senior og eldre junior

kr 450,-

Junior

kr 400,93

Gutter/Jenter

kr 350,-

“Startlisensen”:
Gutter/Jenter: kr 150,Junior: kr 200,Veteran, senior og eldre junior: kr 250,“Startlisensen” vil ikke inneholde forsikring
1.11.2.5 OMGJØRING AV OVERDOMMERS AVGJØRELSE
(KONKURRANSEREGLEMENTET)
Protestgebyr (returneres dersom protesten i sin helhet tas til følge) kr 300,2.3.2 TD-, OVERDOMMER- OG DOMMERHONORAR
(KONKURRANSEREGLEMENTET)
TD-, overdommer-/dommerhonorar betalt av arrangør
NM

per dag

600,-

SNC

per dag

600,-

per dag

600,-

Poengturneringer (PT)

per dag

300,-

KM

per dag

300,-

Øvrige turneringer

per dag

300,-

TD-, overdommer-/dommerhonorar betalt av NBTF
Stiga NC-finalen
Anbefalte satser for overdommer-/dommerhonorar betalt av arrangør

I tillegg kommer reisegodtgjørelse etter regning eller statens regulativ for bruk av egen bil,
samt eventuell diettgodtgjørelse etter regning. Satsene gjelder for forbundsdommere og andre
dommere oppnevnt av NBTF.
2.4.2 MAKSIMALE STARTKONTINGENTER (KONKURRANSEREGLEMENTET)
Klasse

Cupspill
NM

Puljespill/plasseringsspill
RC

NM

NC

RM/RT

SNCF

110

250

200

140

500

Eldre Junior

100

150

140

130

400

Junior

90

130

120

100

Gutter/Jenter

80

110

100

90

Senior og veteran

180

NC

Puljespill

Senior/Veteran
double

180

140

Eldre Junior og Junior
double

150

130

Gutter/Jenter double

140

110

300
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Lag Swaythling Cup
(3)

400

250

400

Lag Corbillion Cup (2)

300

200

300

Ved puljespill med styrkeseedede spillere direkte til cupspillet benyttes satsene for puljespill
for alle deltakerne. For etteranmeldinger kan det tas dobbel startkontingent.I NM er det kun
lagt inn priser for offisielle klasser. Arrangøren, i samråd med TD, eventuelt overdommer,
avgjør startkontingent for uoffisielle og innlagte klasser.
Arrangøren har, dersom arrangøren har informert om dette i invitasjonen, rett til å legge til 10
% i startkontingent for de klubbene som ikke betaler innenfor fastsatt innbetalingsfrist.
Stevne-10-ern
Styret har vedtatt innført en «Stevne-10-er» som skal innbetales til NBTF for hver start på
stevnet. Innbetalte midler skal brukes til regionale breddetiltak. Kr 10,- skal dermed legges på
alle maksimale startkontingenter på alle starter.

Stiga-ligaen (Eliteserien)

kr 6.000,-

Dameserien

kr 6.000,-

1.divisjon

kr 5.000,-

2.divisjon

kr 4.000,-

3.divisjon

kr 3.000,-

3.5.3 OVERDOMMER- /DOMMERHONORAR (KONKURRANSEREGLEMENTET)
BETALES AV ARRANGØR. SLUTTSPILLET BETALES AV NBTF.
Stiga-ligaen (Eliteserien), samlerunde

per dag

600,-

Stiga-ligaen (Eliteserien),

per kamp

400,-

1.divisjon, samlerunde

per dag

600,-

2.divisjon, samlerunde

per dag

500,-

3.divisjon, samlerunde

per dag

400,-

Dameserien, samlerunde

per dag

600,-

I tillegg kommer reisegodtgjørelse etter regning eller statens regulativ for bruk av egen bil,
samt eventuell diettgodtgjørelse etter regning. Satsene gjelder for forbundsdommere og andre
dommere oppnevnt av NBTF.3.2.2
3.7.3 OMBERAMMINGSGEBYR (KONKURRANSEREGLEMENTET)
Stiga-ligaen (Eliteserien)
3.9.1 PROTESTGEBYR (KONKURRANSEREGLEMENTET)

kr 400,kr 300,-
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ALDERSBESTEMMELSER
I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.4.1
For sesongen 2020– 2021 gjelder følgende aldersbestemmelser
Gutter/Jenter 11

Født tidligst i 2009

Gutter/Jenter 13

Født tidligst i 2007

Gutter/Jenter 15

Født tidligst i 2005

Herrer/Damer junior

Født tidligst i 2003

Herrer/Damer eldre junior

Født tidligst i 1997

For kalenderåret 2020 gjelder følgende aldersbestemmelser
Veteran 35

Født senest i 1985

Veteran 40

Født senest i 1980

Veteran 50

Født senest i 1970

Veteran 60

Født senest i 1960

Veteran 65

Født senest i 1955

Veteran 70

Født senest i 1950

For kalenderåret 2021 gjelder følgende aldersbestemmelser
Veteran 35

Født senest i 1986

Veteran 40

Født senest i 1981

Veteran 50

Født senest i 1971

Veteran 60

Født senest i 1961

Veteran 65

Født senest i 1956

96

Veteran 70

Født senest i 1951
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FASTE SANKSJONER
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FASTE SANKSJONER
I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.19
1.5.4.2 SANKSJONER – RESULTATER TIL NBTFS ONLINE RANKING
Arrangører som unnlater å legge inn resultater til NBTFs Online Ranking innen den gitte
tidsfristen, kan bli bøtelagt med inntil kr 3000,-.
1.7 SPILLERLISENS
Benyttet lisenspliktig spiller uten lisens, bot ilagt spillerens klubb i tillegg til lisensen
Stiga-ligaen (Eliteserien)

kr 3.000,-

Dameserien

kr 2.500,-

1.divisjon

kr 2.000,-

2.divisjon

kr 1.500,-

3.divisjon

kr 1.000,-

NM

kr 1.000,-

SNC (SNC-klasser)

kr

800,-

Øvrige approberte turneringer

kr

500,-

1.12.2 DISIPLIN
Spiller som diskvalifiseres av overdommer kan ilegges en bot på inntil kr 2.500,Lagleder som diskvalifiseres av dommer/overdommer kan ilegges en bot på inntil kr 2.500,Saken skal behandles av NBTFs administrasjon, som kan utestenge spiller/lagleder i inntil 3
måneder fra konkurranser i NBTF-arrangementer.
Spillere som i løpet av en periode på 12 måneder mottar flere gule eller gulrøde kort fra
borddommer eller gule kort fra overdommer kan ilegges sanksjon:
●
●
●
●

Gult kort teller 1 poeng
Gulrødt kort teller 2 poeng
Gult kort fra overdommer teller 2 poeng
Dersom en spiller får flere kort i en lagkamp eller individuell kamp, teller det som
maksimalt 2 poeng
● Sanksjon kan ilegges når spilleren har oppnådd 8 poeng, og er på inntil kr 1.000,NBTF fører oversikt over gule, gulrøde og røde kort. Kort og poeng eldre enn 12 måneder
strykes den første i hver måned. Ved ilagt sanksjon starter spilleren på 0 poeng igjen.
Saken skal behandles av NBTFs administrasjon, som kan utestenger spiller i inntil 21 dager i
NBTF-arrangementer.
3.2 DELTAKELSE
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Trukket lag i mellom 1. april og 1. august
Stiga-ligaen (Eliteserien)

inntil kr 4.000,-

Dameserien

inntil kr 4.000,-

1.divisjon

inntil kr 3.000,-

2.divisjon

inntil kr 2.000,-

3.divisjon

inntil kr 1.000,-

Trukket lag etter 1. august
Stiga-ligaen (Eliteserien)

inntil kr 10.000,-

Dameserien

inntil kr 10.000,-

1.divisjon

inntil kr 6.000,-

2.divisjon

inntil kr 4.000,-

3.divisjon

inntil kr 3.000,-

Laget mister også plasseringen i divisjonen som laget deltar i

3.3/3.4 REPRESENTASJON/UTENLANDSKE SPILLERE
Bruk av ikke-spilleberettiget spiller på laget.
Stiga-ligaen (Eliteserien)

kr 1.000,-

Dameserien

kr 900,-

1.divisjon

kr 800,-

2.- og 3.divisjon

kr 500,-

Laget blir (1-3. divisjon) i tillegg ilagt tap 0-10, i Stiga-ligaen (Eliteserien) ilagt tap 0-6, i
Dameserien ilagt tap 0-6
3.9 GJENNOMFØRING AV SERIEKAMPENE
Ikke møtt med fullt lag i en lagkamp. (I 2. og 3. divisjon kan kampen spilles med 3 spillere.)
Stiga-ligaen (Eliteserien)

Laget blir i tillegg ilagt tap 0-6

inntil kr 6.000,-

Dameserien

Laget blir i tillegg ilagt tap 0-6

inntil kr 4.000,-

1. divisjon

Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10

inntil kr 3.000,-

2.- og 3.divisjon

Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10

inntil kr 2.000,-

Stiga-ligaen (Eliteserien)

Laget blir i tillegg ilagt tap 0-6

inntil kr 1.000,-

1.divisjon

Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10

inntil kr 750,-

2.- og 3.divisjon

Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10

inntil kr 500,-

Feil oppstilling av spillerne

100

”Sanksjoner kan imidlertid ikke ilegges dersom lagene har signert kampprotokollen”
3.9.6 RESULTATER OG RAPPORTERING
Manglende eller for sen rapportering

kr

500,-

Tilleggsbestemmelser
Tilleggsbestemmelser for Stiga-ligaen (Eliteserien) og 1. divisjon
Bot ilegges klubben dersom spillere på samme lag ikke stiller i
samme type trøye/shorts

kr 1.000,-

Tilleggsbestemmelser for NM
Bot kan ilegges klubben dersom spillere tilhørende samme klubb ikke
stiller i samme type trøye/shorts med inntil

kr 1.000,-

For brudd på andre punkter i tilleggsbestemmelsene kan ilegges bot inntil

kr 2.000,-
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INTERNASJONALE LOVER OG REGLER
BORDTENNISENS LOVER (ITTF)
NBTFs lovkomites oversettelse av kapittel 2 i ITTFs regelverk 2010-2011.
Inngår i NBTFs konkurransereglement, jf. konkurransereglementet, pkt. 1.2.
2.1 BORDET
2.1.1 Bordets øvre overflate, kjent som spilleflaten, skal være rektangulær, 2,74 m lang og
1,525m bred, og skal ligge i et horisontalt plan 76 cm over gulvet.
2.1.2 Spilleflaten skal ikke inkludere sidene av bordet.
2.1.3 Spilleflaten kan være av et hvilket som helst materiale og skal gi et uniformt oppsprett
på ca. 23 cm når en standard ball blir sluppet ned på den fra en høyde på 30 cm.
2.1.4 Spilleflaten skal være uniformt mørkt farget og matt, men med en hvit sidelinje, 2 cm
bred, langs hver 2,74 m kant, og en hvit endelinje, 2 cm bred, langs hver 1,525 m kant.
2.1.5 Spilleflaten skal være delt i to like store bordhalvdeler med et vertikalt nett som går
parallelt med endelinjene, og skal være kontinuerlig over hele arealet av hver bordhalvdel.
2.1.6 I double skal hver bordhalvdel være delt i to like store bordhalvdeler med en hvit
midtlinje, 3 mm bred, som går parallelt med sidelinjene. Midtlinjen skal betraktes som en del
av hver høyre bordhalvdel.
2.2 NETTUTSTYRET
2.2.1 Nettutstyret skal bestå av nettet, dets holdere og nettstolpene, inklusive festene som
fester dem til bordet.
2.2.2 Nettet skal holdes oppe av en snor festet i begge endene til en oppreist stolpe, 15,25 cm
høy. Den ytre begrensning av nettstolpene skal være 15,25 cm utenfor sidelinjene.
2.2.3 Toppen av nettet skal i hele sin lengde være 15,25 cm over spilleflaten.
2.2.4 Underkanten av nettet skal i hele sin lengde være så nær spilleflaten som mulig, og
endene av nettet skal være så nær nettstolpene som mulig.
2.3 BALLEN
2.3.1 Ballen skal være kuleformet med en diameter på 40 mm.
2.3.2 Ballen skal veie 2,7 g.
2.3.3 Ballen skal være laget av celluloid eller et lignende plastmateriale og skal være hvit eller
orange, og matt.
2.4 RACKETEN
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2.4.1 Racketen kan ha en hvilken som helst størrelse, form og vekt, men racketbladet skal
være plant og stivt.
2.4.2 Minst 85% av racketbladets tykkelse skal være av naturlig tre. Et limt lag inne i
racketbladet kan være forsterket med fibermateriale som karbonfiber, glassfiber eller
komprimert papir, men skal ikke være tykkere enn hva som er minst av 7,5% av den totale
tykkelse og 0,35 mm.
2.4.3 En side av racketbladet som brukes til å slå ballen med, skal være dekket av enten vanlig
nubbegummi med nubbene utover med en total tykkelse inklusive lim på maksimum 2 mm,
eller sandwich-gummi med nubbene innover eller utover med en total tykkelse inklusive lim
på maksimum 4.0 mm.
2.4.3.1 Vanlig nubbegummi er et enkelt lag av ikke-porøs gummi, naturlig eller syntetisk, med
nubber jevnt fordelt utover overflaten med en tetthet ikke mindre enn 10 pr. cm2 og ikke større
enn 30 pr. cm2.
2.4.3.2 Sandwich-gummi er et enkelt lag av porøs gummi, dekket med et enkelt ytre lag av
vanlig nubbegummi, der tykkelsen av nubbegummien ikke skal være større enn 2.0 mm.
2.4.4 Belegget skal dekke hele racketbladet, men ikke gå ut over dets kanter, bortsett fra at
den delen nærmest håndtaket som holdes med fingrene, kan være udekket eller dekket med et
hvilket som helst materiale.
2.4.5 Racketbladet, alle lag innen racketbladet og alle lag av belegg og lim på siden brukt til å
treffe ballen skal være kontinuerlige og av jevn tykkelse.
2.4.6 Overflaten til belegget på en side av racketbladet, eller til en side av racketbladet hvis
den er udekket, skal være matt, klar rød på den ene side og svart på den andre.
2.4.7 Racketbelegget skal brukes uten noen fysisk, kjemisk eller annen behandling.
2.4.7.1 Små avvik fra overflatens kontinuitet eller fra jevnheten i fargen som følge av tilfeldig
skade ved uhell, bruk eller falming, kan tillates under forutsetning av at de ikke betydelig
forandrer overflatens egenskaper.
2.4.8 Ved starten av en kamp, og alltid når en bytter racket under en kamp, skal spilleren vise
den nye racketen til motstanderen og til dommeren og tillate dem å undersøke den.
2.5 DEFINISJONER
2.5.1 En ballveksling er den perioden en ball er i spill.
2.5.2 Ballen er i spill fra det siste øyeblikk den er i ro på håndflaten til den fri hånden før den
med hensikt kastes i en serve, inntil ballvekslingen er avgjort som omball eller et poeng.
2.5.3 En omball er en ballveksling som ikke gir poeng.
2.5.4 Et poeng er en ballveksling som gir poeng.
2.5.5 Rackethånden er den hånden som holder racketen.
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2.5.6 Den frie hånden er den hånden som ikke holder racketen; den frie armen er armen til
den frie hånden.
2.5.7 En spiller slår ballen hvis han/hun, når den er i spill, berører den med racketen, holdt i
hånden, eller med rackethånden nedenfor håndleddet.
2.5.8 En spiller hindrer ballen hvis han/hun, eller noe han/hun har på seg eller bærer, berører
den i spill når den svever over spilleflaten og ikke har passert hans/hennes endelinje, uten at
den har berørt hans/hennes flate siden den sist ble slått av motstanderen.
2.5.9 Serveren er den spilleren som skal slå ballen først i en ballveksling.
2.5.10 Mottakeren er den spilleren som skal slå ballen som nummer to i en ballveksling.
2.5.11 Dommeren er den person som er oppnevnt til å kontrollere en kamp.
2.5.12 Hjelpedommeren er den person som er oppnevnt til å assistere dommeren med visse
avgjørelser.
2.5.13 Alt en spiller har på seg eller bærer inkluderer alt han/hun hadde på seg eller bar ved
starten av ballvekslingen.
2.5.14 Ballen skal betraktes som å passere over eller rundt nettutstyret hvis den passerer over,
under eller utenfor den tenkte forlengelse av nettutstyret utenfor bordet, eller hvis den i en
retur blir slått etter at den har sprettet tilbake over eller rundt nettet.
2.5.15 Endelinjen skal betraktes som å være forlenget uendelig i begge retninger.
2.6 SERVEN
2.6.1 Ved start av en serve skal ballen være i ro, fritt hvilende på den flate, åpne håndflaten på
serverens frie hånd (som skal holdes i ro).
2.6.2 Serveren skal så kaste ballen nær vertikalt oppover, uten å gi den skru, slik at den stiger
minst 16 cm opp etter å ha forlatt håndflaten til den frie hånden, og så faller uten å berøre noe
før den slås.
2.6.3 Mens ballen faller, skal serveren slå den slik at den berører først hans/hennes
bordhalvdel, og så, etter å ha passert over eller rundt nettutstyret, berører direkte mottakerens
bordhalvdel. I double skal ballen i rekkefølge berøre den høyre halv-bordhalvdelen til server
og mottaker.
2.6.4 Fra det øyeblikk serven starter til ballen blir truffet, skal ballen være over spilleflatens
nivå og bak serverens endelinje. Ballen skal ikke på noe tidspunkt være skjult for mottakeren
av serveren eller hans doublemakker eller av noe de har på seg eller bærer.
2.6.5 Så snart ballen er kastet opp, skal serverens frie arm og hånd fjernes fra området mellom
ballen og nettet. Området mellom ballen og nettet er definert av ballen, nettet og dets
uendelige forlengelse oppover.
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2.6.6 Det er spillerens ansvar å serve på en slik måte at dommeren eller hjelpedommeren kan
kontrollere at han/hun utfører serven i tråd med lovbestemmelsene, og hver av dem kan
avgjøre om en serve er ulovlig.
2.6.6.1 Dersom dommeren eller hjelpedommeren er i tvil om lovligheten av en serve, kan
han/hun, ved første anledning i en kamp, advare serveren uten å gi poeng. Men alle senere
server av spilleren, eller doublepartneren, som ikke klart er lovlig skal betraktes som ulovlig.
2.6.7 Unntaksvis kan dommeren lempe på kravene til en lovlig serve når han/hun vurderer at
dette blir hindret av fysisk funksjonshemming.
2.7 RETUREN
2.7.1 Ballen, etter å ha blitt servet eller returnert, skal slås slik at den passerer over eller rundt
nettutstyret og berører motstanderens bordhalvdel, enten direkte eller etter å ha berørt
nettutstyret.
2.8 SPILLEORDNINGEN
2.8.1 I single skal serveren først utføre en serve, mottakeren skal så utføre en retur, og deretter
skal serveren og mottakeren annenhver gang utføre en retur.
2.8.2 I double skal serveren først utføre en serve, mottakeren skal så utføre en retur, makkeren
til serveren skal så utføre en retur, makkeren til mottakeren skal så utføre en retur, og deretter
skal hver spiller i denne rekkefølge utføre en retur.
2.8.3 Når to spillere i rullestol, på grunn av fysisk funksjonshemming, danner et par i double,
skal serveren først utføre en serve, mottakeren skal så utføre en retur, deretter kan hvem som
helst av det funksjonshemmede paret utføre en retur. Imidlertid kan ingen deler av en spillers
rullestol stikke utenfor den imaginære forlengelsen av senterlinjen på bordet. Hvis rullestolen
gjør det, skal dommeren gi poenget til motstanderparet.
2.9 OMBALL
2.9.1 Ballvekslingen skal spilles om
2.9.1.1 hvis ballen under serven, når den passerer over eller rundt nettutstyret, berører det,
forutsatt at serven ellers er god, eller at ballen blir hindret av mottakeren eller hans makker,
2.9.1.2 hvis serven blir spilt når mottakende spiller eller par ikke er klar, forutsatt at hverken
mottakeren eller hans makker prøver å slå ballen,
2.9.1.3 hvis grunnen til at man ikke klarer å utføre en serve eller en retur eller på annen måte
handle i.h.t. regelverket skyldes forstyrrelse utenfor spillerens kontroll,
2.9.1.4 hvis spillet blir avbrutt av dommer eller hjelpedommer.
2.9.1.5 hvis mottakeren er i rullestol, på grunn av fysisk funksjonshemming, og ballen under
serven, forutsatt at serven ellers er korrekt;
2.9.1.5.1 etter den har berørt mottakerens bordhalvdel returnerer i retning av nettet;
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2.9.1.5.2 blir liggende i ro på mottakerens bordhalvdel
2.9.1.5.3 i singel forlater mottakerens bordhalvdel, etter å ha berørt den, utover sidelinjene
2.9.2 Spillet kan bli avbrutt
2.9.2.1 for å rette på feil i rekkefølge av serving, mottaking eller side,
2.9.2.2 for å starte tellemetoden,
2.9.2.3 for å advare eller straffe en spiller eller rådgiver,
2.9.2.4 fordi spilleforholdene blir forstyrret på en måte som kan innvirke på utfallet av
ballvekslingen.
2.10 ET POENG
2.10.1 Bortsett fra når ballvekslingen blir omball, skal en spiller vinne et poeng
2.10.1.1 hvis motstanderen ikke utfører en lovlig serve,
2.10.1.2 hvis motstanderen ikke utfører en lovlig retur,
2.10.1.3 hvis ballen, etter at han/hun har servet eller returnert den, berører noe annet enn
nettutstyret før den slås av motstanderen,
2.10.1.4 hvis ballen passerer over hans/henns bordhalvdel eller passerer hans/hennes endelinje
uten å ha berørt hans/hennes bordhalvdel, etter å ha blitt slått av motstanderen,
2.10.1.5 hvis motstanderen hindrer ballen,
2.10.1.6 hvis motstanderen med vilje slår ballen to ganger i rekkefølge,
2.10.1.7 hvis motstanderen slår ballen med en side av racketbladet der overflaten ikke er i
samsvar med kravene i 2.4.3, 2.4.4 og 2.4.5
2.10.1.8 hvis motstanderen, eller noe han/hun har på seg eller bærer, beveger spilleflaten,
2.10.1.9 hvis motstanderen, eller noe han/hun har på seg eller bærer, berører nettutstyret,
2.10.1.10 hvis motstanderens frie hånd berører spilleflaten,
2.10.1.11 hvis, en motstander i double slår ballen utenom korrekt rekkefølge,
2.10.1.12 i henhold til reglene under tellemetoden (2.15.4)
2.10.1.13 hvis begge spillerne eller par er i rullestol, på grunn av fysisk funksjonshemming og
2.10.1.13.1 hans motstander ikke opprettholder et minimum av kontakt med setet eller
puten(e), med baksiden av låret, når ballen slås.
2.10.1.13.2 hans motstander berører bordet med noen av hendene før han slår ballen
2.10.1.13.3 hans motstanders fothviler eller fot berører gulvet under spill
2.10.1.14 som det fremgår under spilleordningen (2.8.3)
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2.11 ET SETT
2.11.1 Et sett vinnes av den spilleren eller det par som først oppnår 11 poeng unntatt hvis
begge spillere eller par oppnår 10 poeng. Da vinnes settet av den spiller eller det par som først
oppnår to poeng mer enn motstanderspiller eller -par.
2.12 EN KAMP
2.12.1 En kamp skal bestå av et hvilket som helst ujevnt antall (oddetall) sett.
2.13 VALG AV SERVE, MOTTAK OG SIDE
2.13.1 Retten til å velge startrekkefølge av serve, mottak og side skal avgjøres ved trekning,
og vinneren kan velge å serve eller å motta først, eller å starte på en bestemt side.
2.13.2 Når en spiller eller et par har valgt å serve eller motta først, eller å starte på en bestemt
side, skal den andre spilleren eller paret ha det andre valget.
2.13.3 Etter hvert 2. poeng som er oppnådd, skal mottakende spiller eller par bli servende
spiller eller par, og slik fortsetter det til settets slutt, hvis ikke begge spillere eller par har
oppnådd 10 poeng eller tellemetoden er satt i verk. Da skal rekkefølgen av serve og mottak
være den samme, men hver spiller skal bare serve for 1 poeng av gangen.
2.13.4 I hvert sett i en doublekamp skal det paret som har rett til å serve først, bestemme hvem
av dem som skal gjøre dette, og i det første settet i en kamp skal det mottakende paret
bestemme hvem av dem som skal motta først. I påfølgende sett i kampen, når første server er
valgt, skal første mottaker være den spiller som servet til ham/henne i det foregående settet.
2.13.5 Ved hvert serveskifte i double skal den foregående mottaker bli server og makkeren til
den foregående server skal bli mottaker.
2.13.6 Spilleren eller paret som server først i et sett skal motta først i neste sett i kampen, og i
det siste mulige sett i en doublekamp skal det paret som skal motta bytte deres rekkefølge i
mottak når et av parene har oppnådd 5 poeng.
2.13.7 Spilleren eller paret som starter på en side i et sett, skal starte på den andre siden i neste
sett i kampen, og i det siste mulige sett i en kamp skal spillere eller par skifte side når en av
spillerne eller et av parene har oppnådd 5 poeng.
2.14 FEIL SERVER, MOTTAKER ELLER SIDER
2.14.1 Hvis en spiller server eller tar imot utenom tur, skal spillet avbrytes av dommeren så
snart feilen oppdages, og gjenopptas med den server og mottaker som skulle være henholdsvis
server og mottaker ved den oppnådde poengstilling, ifølge den serveordningen som ble
fastlagt ved kampens start, og i double ifølge den serveordningen som ble valgt av det paret
som hadde rett til å serve først i det sett feilen ble oppdaget.
2.14.2 Hvis spillerne ikke har skiftet side når de skulle, skal spillet stoppes av dommeren så
snart feilen oppdages, og gjenopptas med spillerne på de sidene de skulle være på ved den
oppnådde poengstilling, ifølge den ordningen som ble fastlagt ved kampens start.
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2.14.3 I alle tilfeller skal alle poeng oppnådd før feilen ble oppdaget, regnes med.
2.15 TELLEMETODEN
2.15.1 Unntatt hvor 2.15.2 bestemmer annet, skal tellemetoden settes i verk hvis et sett ikke er
ferdig etter ti minutters spill, eller tidligere etter ønske fra begge spillere eller par.
2.15.2 Tellemetoden skal ikke settes i verk i et sett hvis minst 18 poeng er vunnet.
2.15.3 Hvis ballen er i spill når tidsgrensen nås, skal spillet avbrytes av dommeren og
gjenopptas med serve av den spilleren som servet i den avbrutte ballvekslingen. Hvis ballen
ikke er i spill når tidsgrensen nås, skal spillet gjenopptas med serve av den spilleren som
mottok i den umiddelbart foregående ballveksling i settet.
2.15.4 Deretter skal hver spiller serve for 1 poeng av gangen inntil settet er ferdig, og hvis
mottakende spiller eller par utfører 13 gode returer skal mottakeren vinne et poeng.
2.15.5 Innføring av tellemetoden skal ikke endre rekkefølgen for serv og mottak i kampen,
som bestemt i 2.13.6
2.15.6 Når tellemetoden er satt i verk, skal den fortsette gjennom hele resten av kampen.

BESTEMMELSER FOR INTERNASJONALE
KONKURRANSER (ITTF)
NBTFs lovkomites oversettelse av kapittel 3 i ITTFs regelverk 2010-2011. Inngår delvis i
NBTFs konkurransereglement, jf. konkurransereglementet, pkt. 1.10, 1.11 og 1.12.
3.1 REKKEVIDDEN TIL LOVER OG BESTEMMELSER
3.1.1 KONKURRANSEFORMER
3.1.1.1 En “internasjonal konkurranse” er en konkurranse som kan inkludere spillere fra mer
enn ett forbund.
3.1.1.2 En “internasjonal kamp” er en kamp mellom lag som representerer forbund.
3.1.1.3 En “åpen turnering” er en turnering som er åpen for spillere fra alle forbund.
3.1.1.4 En “begrenset turnering” er en turnering som er begrenset til spesifiserte grupper av
spillere, andre enn aldersbestemte grupper.
3.1.1.5 En “invitasjonsturnering” er en turnering som er begrenset til spesifiserte spillere,
individuelt invitert.
3.1.2 ANVENDELSE
3.1.2.1 Med unntak av bestemmelse gitt i 3.1.2.1.1, skal Lovene (kapittel 2) anvendes i
konkurranser om verdensmesterskaps-, kontinentale mesterskaps- og olympiske og
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paralympiske titler, åpne turneringer og, dersom ikke de deltakende forbund er enige om
annet, i internasjonale kamper.
3.1.2.2 ITTFs Board of Directors har myndighet til å autorisere arrangør av en åpen turnering
og benytte eksperimentelle variasjoner av Loven spesifisert av Executive Committee.
3.1.2.3 “Bestemmelser for internasjonale konkurranser” skal anvendes i:
3.1.2.3.1 konkurranser om verdensmesterskaps-, olympiske og paralympiske titler, dersom
ikke noe annet er godkjent av ITTFs Board of Directors, og på forhånd meddelt de deltakende
forbund,
3.1.2.3.2 kontinentale tittelkonkurranser, dersom ikke annet er godkjent av tilhørende
kontinentale forbund, og på forhånd meddelt de deltakende forbund,
3.1.2.3.3 åpne internasjonale mesterskap (3.7.1.2), dersom ikke annet er godkjent av ITTF og
godtatt av deltakerne i samsvar med 3.1.2.4,
3.1.2.3.4 åpne turneringer, unntatt som forutsatt i 3.1.2.4.
3.1.2.4 Når en åpen turnering ikke tilfredsstiller alle disse bestemmelser, skal innbydelsen
spesifisere måten og omfanget av avviket. Utfyllingen og innsendingen av
påmeldingsskjemaet betraktes som en underskrevet godkjenning av den som melder seg på
om at konkurransens betingelser, med slike avvik, er godtatt.
3.1.2.5 Disse bestemmelser er anbefalt for alle andre internasjonale konkurranser, men på
betingelse av at Konstitusjonen er ivaretatt, internasjonale lukkede- og invitasjonsturneringer
og anerkjente internasjonale konkurranser arrangert av ikke tilsluttede organisasjoner, kan
avholdes etter regler fastsatt av organiserende myndighet eller etter innbyrdes enighet kan
avholdes etter regler fastsatt av dette forbund.
3.1.2.6 Generelt skal Lovene og Bestemmelsene for internasjonale konkurranser anses å
gjelde, dersom det ikke på forhånd er blitt enighet om avvik, eller disse er klargjort i de
offentliggjorte reglene for konkurransen.
3.1.2.7 Detaljerte forklaringer og tolkninger av bestemmelsene samt utstyrsspesifikasjoner,
skal offentliggjøres i form av Handbooks for Match Officials and Tournament Referees og
Technical Leaflets autorisert av ITTFs Board of Directors.
3.2 UTSTYR OG SPILLEFORHOLD
3.2.1 GODKJENT OG AUTORISERT UTSTYR
3.2.1.1 Godkjenning og autorisering av spilleutstyr skal utføres på vegne av Board of
Directors av Equipment Committee; godkjenning og autorisering kan bli tilbaketrukket av
Board of Directors til enhver tid hvis videreføringen av dem vurderes å være skadelig for
sporten.
3.2.1.1 Påmeldingsskjemaet eller innbydelsen for en åpen turnering skal spesifisere merke og
farge på bordene, merke på nettutstyret og merke og farge på ballen som skal benyttes. Valg
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av utstyr skal gjøres slik forbundet der hvor turneringen holdes har bestemt, utvalgt fra merker
og typer p.t. godkjent av ITTF.
3.2.1.2 Godkjenning og autorisasjon av spilleutstyr skal utføres på vegne av ITTFs Board of
Directors av utstyrskomiteen; godkjennelse eller autorisasjon kan når som helst bli trukket
tilbake av ITTFs Board of Directors når dens fortsettelse vil være skadelig for sporten.
3.2.1.3 Belegget på en side av racketen som benyttes for å slå ballen, skal være av et merke og
en type p.t. godkjent av ITTF og kunne identifiseres med ITTF-nummeret (når det finnes) og
skal være festet til racketbladet slik at produktnavn og ITTFs logo er klart synlig ved
håndtaket. Lister med all godkjent og autorisert utstyr og materiale vedlikeholdes av
ITTF-sekreteriatet og detaljene er tilgjengelig på ITTFs internettside.
3.2.1.4 Bordbeina skal være minst 40 cm fra kortsiden på bordet for rullestolbrukere.
3.2.2 ANTREKK
3.2.2.1 Spilledrakten skal normalt bestå av en kortermet trøye og shorts eller skjørt eller kort
heldrakt, sokker og spillesko. Andre plagg, som f.eks. treningsdrakt eller deler av denne, skal
ikke brukes under spill, unntatt etter tillatelse fra overdommer.
3.2.2.2 Hovedfargen på en trøye, shorts eller skjørt, unntatt krave eller ermer på en trøye, skal
være klart forskjellig fra fargen på ballen som benyttes.
3.2.2.3 På et spilleplagg kan det være tall eller tekst bak på trøyen for å identifisere en spiller,
hans forbund eller, i klubbkamper, hans klubb, og reklame i samsvar med ITTFs
bestemmelser 3.2.5.10. Hvis baksiden av trøyen bærer spillerens navn, skal dette plasseres
like under kraven.
3.2.2.4 Ethvert nummer krevd av arrangøren for å identifisere en spiller skal ha prioritet foran
reklame på den sentrale delen bak på en trøye. Slike nummer skal være innenfor et merke med
et areal som ikke er større enn 600 cm2 (A4).
3.2.2.5 Merker eller pynt foran eller på siden på et spilleantrekk og gjenstander som spilleren
bærer på seg, f.eks. smykker, skal ikke være så framtredende eller skarpt reflekterende at det
kan blende en motspiller.
3.2.2.6 Spilleplagg skal ikke ha utforming eller tekst som kan støte eller gi sporten dårlig
rykte.
3.2.2.7 Spørsmål om lovlighet eller godkjenning av spilleantrekk skal avgjøres av
overdommer.
3.2.2.8 Spillere på et lag som deltar i lagkamp, og spillere fra samme forbund som danner et
doublepar i et verdensmesterskap eller olympisk mesterskap, skal være likt kledd, med mulig
unntak for sokker og sko, og antall og størrelse, farge og design av reklame på klær. Spillere
fra samme forbund som danner doublepar i andre internasjonale konkurranser kan ha klær av
forskjellige fabrikanter, hvis basisfargene er de samme og det nasjonale forbund godkjenner
dette.
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3.2.2.9 Spillere eller par som møter hverandre, skal bruke trøyer som er tilstrekkelig
forskjellige i farge til at publikum lett kan skille dem fra hverandre.
3.2.2.10 Når spillere eller lag som skal spille mot hverandre, har liknende klær og ikke kan bli
enige om hvem som skal skifte, skal avgjørelsen tas ved trekning.
3.2.2.11 Spillere som deltar i konkurranse om verdensmesterskaps- og olympiske titler eller
åpne internasjonale mesterskap skal være iført trøye, shorts eller skjørt av type godkjent av
forbundet.
3.2.3 SPILLEFORHOLD
3.2.3.1 Spilleområdet skal ikke være mindre enn 14 m langt, 7 m bredt og 5 m høyt, men de 4
hjørnene bør være dekket med barrierer som ikke er mer enn 1,5 meter lange. I
rullestolklasser kan spilleområdet reduseres, men skal ikke være mindre enn 8 m langt og 6 m
bredt.
3.2.3.2 Følgende utstyr og utrustning skal betraktes som del av et spilleområde: bordet
inkludert nettutstyret, dommerbord og stoler, dommertavler, håndkle og ballkorger,
bordnummer, barrierer, gulvmatter, tavler på barrierene med navn på spillerne eller forbund.
3.2.3.3 Spilleområdet skal avgrenses med barrierer med samme mørke bakgrunnsfarge, ca. 75
cm høye, som skiller det fra nærliggende spilleområder og fra publikum.
3.2.3.4 I konkurranser om verdensmesterskaps- og olympiske titler skal lysintensiteten, målt i
høyde med spilleflaten, være minst 1000 lux jevnt over hele spilleflaten, og intensiteten på
hvilken som helst annen del av spilleområdet skal være minst 500 lux. I andre konkurranser
skal lysintensiteten være minst 600 lux jevnt over spilleflaten og minst 400 lux på annen del
av spilleområdet.
3.2.3.5 Når flere bord er i bruk, skal lysnivået være det samme for alle, og nivået for
bakgrunnslyset i spillehallen skal ikke være større enn det laveste nivået i spilleområdet.
3.2.3.6 Lyskilden skal ikke være mindre enn 5 m over gulvet.
3.2.3.7 Bakgrunnen skal være generelt mørk og skal ikke inneholde skarpe lyskilder eller
dagslys gjennom utildekte vinduer eller andre åpninger.
3.2.3.7 Gulvet skal ikke være lyst farget, skarpt reflekterende eller glatt, og dets overflate skal
ikke være av murstein, keramikk, betong eller stein. Unntatt i rullestols klasser hvor gulvet
kan være av betong.
3.2.3.8.1 I konkurranser om verdensmesterskaps- og olympiske titler skal gulvet bestå av tre
eller av et syntetisk valsbart materiale av en type og et merke som er godkjent av ITTF.
3.2.5 REKLAME
3.2.5.1 Innenfor spilleområdet skal reklame kun vises på utstyr eller utrustning som følger av
3.2.3.2 , og det skal ikke være spesielle reklameutstyr i tillegg.
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3.2.5.2 I Olympiske leker skal reklame på spilleutstyr, spillerbekledning og
dommerbekledning være i henhold til IOCs regler.
3.2.5.3 Med unntak av LED-belysning (light emitting diodes) skal selvlysende eller lysende
farger ikke brukes noe sted innenfor spilleområdet.
3.2.5.3.1 LED-reklame på barrierer skal ikke bevege seg utenom før starten og etter slutten på
kampen, og i autoriserte pauser (3.4.4).
3.2.5.4 Tekst eller symboler på innsiden av barrierene skal ikke være hvite eller oransje, og
heller ikke ha mer enn to farger, og skal være holdt innenfor en total høyde på 40 cm. Det
anbefales at de er svakt lysere eller mørkere enn bakgrunnsfargene.
3.2.5.5 Avmerking på gulv skal ikke være hvite eller oransje, og det anbefales at de er svakt
lysere eller mørkere enn bakgrunnsfargene.
3.2.5.6 Det er tillatt med opptil 4 reklamer på spillegulvet. En på hver side av bordet, hver
innenfor et areal på 2,5 m2. Reklamen skal ikke plasseres mindre enn 1 m fra barrikadene, og
de på hver ende av bordet skal ikke plasseres mindre enn 2 m fra barrikadene.
3.2.4.7 Det er tillatt med 1 midlertidig reklame på hver halvdel av hver side av bordflaten og 1
på hver ende klart adskilt fra permanente reklamer. Midlertidige reklamer skal ikke være for
konkurrerende leverandører av bordtennisutstyr og holde seg innenfor en total lengde på 60
cm.
3.2.4.8 Reklame på nett skal være svakt lysere eller svakt mørkere enn bakgrunnsfargene.
Reklamer skal ikke plasseres på de 3 øverste centimeter av tapen på øvre kant og skal ikke
svekke sikten gjennom nettet.
3.2.4.9 Reklame på dommerbord eller annet møblement innenfor spilleområdet skal på enhver
flate være holdt innenfor et totalt areal på 750 cm2.
3.2.4.10 Reklame på spilleantrekket skal begrenses til
3.2.4.10.1 fabrikantens normale varemerke, symbol eller navn holdt innenfor et totalt areal på
24 cm2,
3.2.5.10.2 ikke mer enn 6 reklamer, holdt innenfor et totalt areal på 600 cm2 og klart adskilt
fra hverandre, på forsiden eller siden av en trøye, maks 4 på front av trøye
3.2.5.10.3 ikke mer enn 2 reklamer, holdt innenfor et totalt areal på 400 cm2, på ryggen av en
trøye,
3.2.5.10.4 ikke mer enn 2 reklamer, holdt innenfor et totalt areal på 120 cm2, på shorts eller
skjørt.
3.2.5.11 Reklame på spillernes nummer skal holdes innenfor et totalt areal på 100 cm2.
3.2.5.12 Reklame på dommerens klær skal holdes innenfor et totalt areal på 40 cm2.
3.2.5.13 Det skal ikke være reklame på spillernes klær eller nummer for tobakk, alkohol eller
skadelige gifter.
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3.2.6 DOPINGKONTROLL
3.2.6.1 Alle spillere som deltar i internasjonale turneringer, inkludert junior turneringer, skal
være gjenstand for testing av ITTF, spillerens nasjonale forbund, eller annen anti doping
organisasjon ansvarlig for testing i konkurransen de deltar i.
3.3 FUNKSJONÆRERS MYNDIGHETSOMRÅDE
3.3.1 OVERDOMMER
3.3.1.1 For hver konkurranse skal det oppnevnes en ansvarlig overdommer. Navn og hvor
overdommerens plass er skal gjøres kjent for deltakere og, når det er naturlig, for laglederne.
3.3.1.2 Overdommeren skal være ansvarlig for
3.3.1.2.1 å lede trekningen,
3.3.1.2.2 å sette opp spilleprogram med tidspunkter og bord,
3.3.1.2.3 å utnevne kampfunksjonærer,
3.3.1.2.4 å foreta en briefing med kampfunksjonærene før turneringen.
3.3.1.2.5 å undersøke startberettigelsen til spillere i representasjonsklasser,
3.3.1.2.6 å avgjøre om spillet kan avbrytes i nødssituasjoner,
3.3.1.2.7 å avgjøre om spillere kan forlate spilleområdet under en kamp,
3.3.1.2.8 å avgjøre om den reglementerte innspillingstiden kan forlenges,
3.3.1.2.9 å avgjøre om en spiller får ha på seg treningsdrakt i kamp,
3.3.1.2.10 å avgjøre et hvilket som helst spørsmål angående tolkning av Lovene eller
Bestemmelsene, inkludert godkjenning av antrekk, spilleutstyr og spilleforhold,
3.3.1.2.11 å avgjøre om og hvor spillere kan trene under avbrudd i spillet som skyldes en
nødssituasjon,
3.3.1.2.12 å foreta disiplinære forføyninger ved dårlig oppførsel eller andre regelbrudd.
3.3.1.3 Om noen av overdommerens oppgaver, i samråd med turneringskomiteen, overføres til
andre personer, skal spesifikt ansvar og plassering for hver av disse gjøres kjent for deltakere
og, når det er naturlig, for lagledere.
3.3.1.4 Overdommeren, eller en stedfortreder utnevnt til å utøve myndighet i hans fravær, skal
være tilstede under hele spilletiden.
3.3.1.5 Når det etter overdommerens oppfatning er ønskelig, kan han/hun når som helst bytte
ut en dommer, hjelpedommer eller slagteller, men han/hun kan ikke endre avgjørelser som
allerede er fattet av den utbyttede funksjonær i et spørsmål som var under funksjonærens
myndighetsområde.

114

3.3.1.6 Spillerne er under overdommerens jurisdiksjon fra de ankommer spillestedet til de
forlater det.
3.3.2 KAMPFUNKSJONÆRER
3.3.2.1 En dommer og 1 hjelpedommer skal utnevnes for hver kamp.
3.3.2.2 Dommeren skal sitte eller stå i linje med nettet og hjelpedommeren skal sitte mot ham,
på den andre siden av bordet.
3.3.2.3 Dommeren skal være ansvarlig for
3.3.2.3.1 å sjekke om spilleutstyr og spilleforhold er akseptable, og rapportere avvik til
overdommeren,
3.3.2.3.2 å velge en tilfeldig ball som forutsatt i 3.4.2.1.1 – 2,
3.3.2.3.3 å foreta trekning for valg av serve, retur og side,
3.3.2.3.4 å beslutte om kravene til en lovlig serve kan lempes på for fysisk
funksjonshemming,
3.3.2.3.5 å kontrollere rekkefølge av serve, mottak og side, og å korrigere alle slike feil,
3.3.2.3.6 å avgjøre hver ballveksling, som et poeng eller som omball,
3.3.2.3.7 å si stillingen i samsvar med spesifisert framgangsmåte,
3.3.2.3.8 å innføre tellemetoden til korrekt tid,
3.3.2.3.9 å opprettholde kontinuitet i spillet,
3.3.2.3.10 å reagere på brudd på bestemmelsene om råd og oppførsel.
3.3.2.3.11 ved trekning bestemme hvilken spiller, par eller lag som skal bytte trøye dersom
motstanderen(e) eller lag har lik trøye og en blir ikke enige om hvem som skal bytte.
3.3.2.3.12 at bare autoriserte personer er ved spilleområdet
3.3.2.4 Hjelpedommeren skal:
3.3.2.4.1 avgjøre om ballen i spill har berørt kanten på spilleflaten nærmest ham.
3.3.2.4.2 informere dommeren om brudd på bestemmelsene om råd og oppførsel
3.3.2.5 Enten dommeren eller hjelpedommeren kan:
3.3.2.5.1 bestemme at en spillers serve er ulovlig,
3.3.2.5.2 bestemme, i en ellers lovlig serve, at ballen berører nettutstyret i det den passerer
over eller rundt det,
3.3.2.5.3 bestemme at en spiller hindrer ballen,
3.3.2.5.4 bestemme at spilleforholdene forstyrres på en slik måte at det kan påvirke utfallet av
ballvekslingen,
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3.3.2.5.5 ta tiden på treningsperioden, spillet og pauser.
3.3.2.6 Både hjelpedommeren eller en særskilt funksjonær kan ivareta oppgaven som
slagteller når tellemetoden benyttes for å telle slag fra servemottakende spiller eller par.
3.3.2.7 En avgjørelse tatt av en hjelpedommer i samsvar med 3.3.2.5, kan ikke omgjøres av
dommeren.
3.3.2.8 Spillerne er under dommerens jurisdiksjon fra de ankommer spilleområdet til de
forlater det.
3.3.3 PROTESTER
3.3.3.1 Ingen avtale mellom spillere i en individuell kamp, eller mellom lagledere i en
lagkamp, kan endre en kampfunksjonærs avgjørelse i spørsmål om faktiske hendelser, en
overdommers avgjørelse i tolkning av Lovene eller Bestemmelsene eller en turneringskomitès
avgjørelse angående andre turneringsspørsmål eller kampledelse.
3.3.3.2 Ingen protester kan fremmes til overdommeren på avgjørelser av en ansvarlig
kampfunksjonær i spørsmål om faktiske hendelser, eller til turneringskomitèen på
overdommers avgjørelser i spørsmål om tolkninger av Lovene eller Bestemmelsene.
3.3.3.3 Protest kan avgis til overdommeren mot en kampfunksjonærs avgjørelse angående
tolkning av Lovene eller Bestemmelsene. Overdommerens avgjørelse er endelig.
3.3.3.4 Protest kan fremmes for turneringskomiteen mot overdommerens avgjørelse angående
kampledelse eller turneringsspørsmål som ikke er dekket i Lovene eller Bestemmelsene.
Turneringskomiteens avgjørelse er endelig.
3.3.3.5 I en individuell klasse kan protest kun avgis av en spiller som deltar i den kampen
hvor spørsmålet er reist, og i lagkamp kun av lagleder for lag som deltar i den kampen hvor
spørsmålet er reist.
3.3.3.5.1 Navnet på laglederen, spillende eller ikke spillende, skal på forhånd opplyses til
dommeren.
3.3.3.6 Et spørsmål angående tolkning av Lovene eller Bestemmelsene, aktualisert av
overdommerens avgjørelse, eller et spørsmål om turnerings- eller kampledelse, aktualisert av
turneringskomiteens avgjørelse, kan av spiller eller lagleder som har rett til å avlegge protest,
gjennom eget forbund forelegges ITTFs Rules Comittee.
3.3.3.7 Rules Comittee skal avgi uttalelse som veiledning for framtidige avgjørelser, og denne
uttalelse kan igjen være grunnlag for protest fra et forbund til ITTFs Board of Directors eller
General Meeting, men dette skal ikke innvirke på sluttgyldigheten til de avgjørelser som
allerede er tatt av overdommer eller turneringskomite.
3.4 KAMPLEDELSE
3.4.1 POENGREGNING
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3.4.1.1 Dommeren skal si poengstillingen så snart ballen er ute av spill etter slutten av en
ballveksling, eller så snart det er praktisk mulig.
3.4.1.1.1 Når dommeren sier poengstillingen i et sett, skal dommeren først angi antall poeng
oppnådd av spilleren eller paret som skal serve i den neste ballvekslingen i settet, og så antall
poeng oppnådd av motstander; spiller eller par.
3.4.1.1.2 I begynnelsen av et sett og før hvert servebytte skal dommeren peke mot neste
server, og kan etter poengstillingen også si navnet til serveren.
3.4.1.1.3 Etter settet skal dommeren navngi vinnende spiller eller par og skal så si antall
poeng oppnådd av vinnende spiller eller par fulgt av antall poeng oppnådd av tapende spiller
eller par, og kan deretter navngi den vinnende spiller eller par.
3.4.1.2 I tillegg til å framsi poengstillingen kan dommeren bruke håndsignaler for å markere
sine avgjørelser.
3.4.1.2.1 Når et poeng er vunnet, kan han/hun løfte hånden nærmest den spiller eller par som
har vunnet poenget, opp i skulderhøyde.
3.4.1.2.2 Når det av hvilken som helst grunn dømmes omball, kan han/hun løfte hånden over
hodet for å vise at ballvekslingen er over.
3.4.1.3 Poengstillingen, og når tellemetoden benyttes antall slag, skal angis på engelsk, eller
på et annet språk som kan godtas av begge spillere eller par og av dommeren.
3.4.1.4 Poengstillingen skal vises på mekaniske eller elektriske telleverk, slik at den er klart
synlig for spillerne og publikum.
3.4.1.5 Når en spiller formelt er gitt advarsel for dårlig oppførsel skal det plasseres et gult
merke ved telleapparatet nærmest spillerens poengstilling.
3.4.2 UTSTYR
3.4.2.1 Spillere skal ikke velge baller i spilleområdet.
3.4.2.1.1 Når det er mulig skal spillere gis anledning til å velge en eller flere baller før de
entrer spilleområdet. Kampen skal spilles med en av disse ballene valgt tilfeldig av
dommeren.
3.4.2.1.2 Dersom ballen ikke har blitt valgt før spillerne entrer spilleområdet, skal kampen
spilles med en ball valgt tilfeldig av dommeren fra en eske bestemt for bruk i konkurransen.
3.4.2.1.3 Dersom en ball blir skadet under kampen skal den byttes ut med en av de andre valgt
for bruk før kampen startet. Dersom slik ball ikke er tilgjengelig, skal den byttes ut med en
ball tilfeldig plukket av dommeren fra esken bestemt for bruk i konkurransen.
3.4.2.2 Racketbelegget skal brukes som det er godkjent av ITTF uten noen fysisk, kjemisk
eller annen behandling, endring eller modifisering av spillegenskaper, friksjon, utseende,
farge, struktur, overflate, osv.
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3.4.2.3 En racket skal ikke byttes under en individuell kamp, unntatt dersom den tilfeldig blir
så sterkt skadet at den ikke kan brukes. Dersom så skjer skal den skadede racketen
umiddelbart byttes ut med en annen racket som spilleren har brakt med til spilleområdet eller
blir gitt til ham i spilleområdet.
3.4.2.4 Dersom ikke annet er bestemt av dommeren, skal spillere legge fra seg racketen på
bordet under pauser. Men er racketen festet til hånden, skal dommeren tillate spilleren å ha
den festet til hånden også i pausene.
3.4.3 TRENING
3.4.3.1 Spillere har rett til inntil 2 minutters trening på kampbordet umiddelbart før kampstart
men ikke under normale pauser i en kamp. Kun overdommeren kan tillate overskridelse av
denne tiden.
3.4.3.2 Under akutt spilleavbrudd kan dommeren tillate spillere å trene på et hvilket som helst
bord – også kampbordet.
3.4.3.3 Spillere skal ha en rimelig mulighet til å kontrollere og gjøre seg kjent med alt
utstyr de skal bruke, men dette skal ikke automatisk gi dem rett til mer enn noen få
treningsballvekslinger før de gjenopptar spillet etter erstatning av en ødelagt ball eller racket.
3.4.4 PAUSER I SPILLET
3.4.4.1 Enhver spiller har rett til:
3.4.4.1.1 pause på inntil 1 minutt mellom hvert sett i en kamp
3.4.4.1.2 korte brudd i kontinuiteten i spillet til bruk av håndkle, etter hvert sjette poeng fra
starten av hvert sett, og ved bytte av side i det siste mulige sett i en kamp.
3.4.4.2 En spiller kan gjøre krav på en time-out-periode på opptil 1 minutt i løpet av en kamp.
3.4.4.2.1 I individuelle klasser kan time-out kreves av spilleren eller paret, eller den oppgitte
rådgiver. I lagkamper kan time-out kreves av spilleren eller paret, eller laglederen.
3.4.4.2.2 Hvis spilleren eller paret og en rådgiver eller lagleder er uenig om time-out skal tas,
bestemmer spilleren eller paret i individuelle klasser og laglederen i lagkamper.
3.4.4.2.3 Krav om time-out, som bare kan gjøres mellom ballvekslingene, skal vises ved å
gjøre et «T» tegn med hendene.
3.4.4.2.4 Når dommeren mottar et gyldig krav om time-out, skal han stoppe spillet og holde
opp et hvitt kort med hånden på siden til spilleren eller paret som krevde det. Det hvite kortet,
eller annen korrekt markering, skal plasseres på bordhalvdelen til spilleren eller paret som
krevde time-out.
3.4.4.2.5 Det hvite kortet eller markeringen skal fjernes og spillet starte igjen så snart spilleren
eller paret som krevde time-out er klar til å fortsette, eller ved slutten av 1 minutt, det som
kommer først.
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3.4.4.2.6 Hvis et gyldig krav om time-out gjøres samtidig av, eller på vegne av, begge spillere
eller par, vil spillet starte igjen når begge spillere eller par er klar eller ved slutten av 1 minutt,
det som kommer først, og ingen spiller eller par er berettiget til nok en time-out i løpet av den
individuelle kampen.
3.4.4.3 Det skal ikke være noen pauser mellom påfølgende individuelle kamper i en lagkamp,
unntatt hvor én spiller må spille i påfølgende kamper og kan kreve en pause på opptil 5
minutter mellom de kampene.
3.4.4.4 Overdommeren kan tillate et avbrudd i spillet, så kort som mulig og aldri mer enn 10
minutter, hvis en spiller midlertidig er ute av stand til å fortsette p.g.a. et uhell, forutsatt at
overdommeren mener at avbruddet ikke medfører urimelige ulemper for motstander; spiller
eller par.
3.4.4.5 Et avbrudd skal ikke tillates dersom dette skyldes lyte som fantes eller kunne forutsees
før kampens begynnelse, eller om det skyldes spillets normale belastninger. Lyte, slik som
krampe eller utmattelse, forårsaket av spillerens nåværende tilstand eller form eller den måte
kampen har utviklet seg på, berettiger ikke et slikt avbrudd, som kun tillates for lyte som har
oppstått gjennom et uhell, slik som skade forårsaket av et fall.
3.4.4.6 Dersom noen i spilleområdet starter å blø, skal spillet avbrytes umiddelbart og ikke
begynne igjen, før personen har mottatt behandling og alle spor av blod er fjernet fra
spilleområdet.
3.4.4.7 Spillere skal holde seg i eller nær spilleområdet gjennom hele kampen, unntatt dersom
tillatelse er gitt av overdommer. Under pauser mellom sett, skal spillerne bli værende mindre
enn 3 meter fra spilleområdet under overvåking av dommer.
3.5 DISIPLIN
3.5.1 RÅD TIL SPILLERE
3.5.1.1 I lagklasser kan spillere motta råd fra hvem som helst, godkjent til å være ved
spilleområdet.
3.5.1.2 I individuelle klasser kan råd kun gis av én person, utpekt på forhånd og meddelt
dommeren, unntatt for par hvor spillerne er tilsluttet forskjellige lag der den enkelte har
rådgiver, men i forhold til 3.5.1 og 3.5.2 skal disse to rådgivere behandles som en enhet.
Dersom en ikke autorisert person gir råd, skal dommeren vise ham rødt kort og sende ham ut
av spilleområdet.
3.5.1.3 Spillere kan motta råd kun i løpet av pausene mellom settene eller i løpet av andre
godkjente avbrudd i spillet, men ikke etter endt oppvarming før kamp og kampstart. Dersom
autorisert person gir råd til andre tider, skal dommeren vise ham gult kort og advare om at
gjentatt forseelse vil medføre utvisning fra spilleområdet.
3.5.1.4 Dersom advarsel har vært gitt, i samme lagkamp eller i individuell kamp, skal
dommeren vise rødt kort til den første som gir ulovlig råd og vise ham bort fra spilleområdet
enten det er samme person som har fått advarsel tidligere eller ikke.
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3.5.1.5 Under en lagkamp skal ikke den utviste rådgiveren tillates å komme tilbake, inntil
lagkampen er over, unntatt dersom han/hun selv skal spille, og han kan ikke erstattes av en
annen rådgiver inntil lagkampen er ferdig. I en individuell kamp skal han/hun ikke tillates å
returnere før den individuelle kampen er over.
3.5.1.6 Hvis den som gir råd nekter å forlate området, skal dommeren avbryte spillet og
umiddelbart rapportere til overdommeren.
3.5.1.7 Disse begrensninger gjelder kun råd angående spillet, og ingenting i disse
bestemmelsene skal forhindre en spiller eller lagleder, i henhold til reglementet, fra å legge
inn en formell protest mot en kampfunksjonærs avgjørelse, eller hindre en kontakt mellom en
spiller og sin forbundsrepresentant eller tolk angående forklaring av en domsavgjørelse.
3.5.2 SPILLERES OPPFØRSEL
3.5.2.1 Spillere og lagledere eller andre rådgivere skal ikke vise usportslig oppførsel som kan
distrahere en motspiller, fornærme tilskuere eller bringe sporten i et dårlig lys, slik som stygt
språk, ødelegge ballen eller slå ballen ut av spilleområdet med vilje, sparke i bordet eller i
barrikader og vise manglende respekt for kampfunksjonærer.
3.5.2.2 Dersom en spiller eller lagleder begår en alvorlig overtredelse, skal dommeren stoppe
spillet og rapportere umiddelbart til overdommeren. Ved mindre alvorlige overtredelser kan
dommeren ved første anledning vise opp et gult kort og advare overtrederen om at et hvilket
som helst nytt tilfelle kan føre til straff.
3.5.2.3 Bortsett fra slik som beskrevet i 3.5.2.2 og 3.5.2.5, dersom en spiller har mottatt
advarsel og begår en ny forseelse i den samme individuelle kampen eller lagkampen, skal
dommeren gi 1 poeng til motstanderen, ved andre tilfelle skal han/hun gi 2 poeng. Hver gang
skal dommeren holde opp gult og rødt kort sammen.
3.5.2.4 Dersom en spiller i samme individuelle kamp eller lagkamp har mottatt 3 straffepoeng
og fortsetter den dårlige oppførselen, skal dommeren stoppe kampen og umiddelbart
rapportere til overdommer.
3.5.2.5 Dersom en spiller bytter racket i en individuell kamp uten at den har blitt skadet, skal
dommeren stoppe spillet og rapportere til overdommer.
3.5.2.6 En advarsel eller straff gitt til den ene eller den andre spilleren i et doublepar skal
gjelde for paret, men ikke for den av spillerne, som ikke har gjort noen forseelse, i en senere
individuell kamp i samme lagkampen. Ved starten av en doublekamp skal paret anses for å ha
mottatt den høyeste advarsel eller straff gyldig for hver av spillerne i den samme lagkampen.
3.5.2.7 Bortsett fra slikt som beskrevet i 3.5.2.2, dersom en lagleder har mottatt en advarsel og
begår en ny forseelse i samme individuelle kamp eller lagkamp, skal dommeren holde opp et
rødt kort og vise ham bort fra spilleområdet inntil lagkampen er over, eller i individuell kamp
inntil den individuelle kampen er over.
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3.5.2.8 Overdommer skal ha myndighet til å diskvalifisere en spiller for alvorlig dårlig
oppførsel, enten dette er rapportert av dommeren eller ikke. Slik diskvalifikasjon kan være fra
en kamp, en klasse eller fra en hel konkurranse.
3.5.2.9 En spiller som er blitt diskvalifisert i 2 individuelle kamper i en lagkamp eller en
individuell klasse, skal automatisk diskvalifiseres fra lagkampen eller den individuelle
klassen.
3.5.2.10 Overdommeren kan diskvalifisere enhver spiller fra resten av konkurransen som 2
ganger har blitt sendt bort fra spilleområdet under konkurransen.
3.5.2.11 Ved 4 akkumulerte ikke beståtte offisielle rackettester, uansett årsak, over en periode
på 48 måneder, skal spilleren suspenderes i 12 måneder fra å delta i hendelser arrangert av
ITTF.
3.5.2.12 Dersom en spiller er diskvalifisert fra en kamp, hendelse eller konkurranse uansett
årsak, skal han miste assosiert tittel, medalje, prispenger og rankingpoeng.
3.5.2.13 Saker med svært alvorlig grad av dårlig oppførsel skal rapporteres til NBTF´s
domsutvalg.

BESTEMMELSER FOR EUROPA-CUPENE (ETTU)
NBTFS lovkomités oversettelse av utdrag av kapittel Gi ETTUs regelverk 2006-2007.
Inngår delvis i NBTFs konkurransereglement, jf. konkurransereglementet, pkt. 1.9.
G.2 KVALIFISERING
G.2.1 Hver klasse skal være åpen for en klubb fra hvert forbund som enten skal være
forbundets seriemester eller vinneren av den nasjonale cup-konkurransen.
G.2.2 Tillatelse til påmelding må innhentes fra de respektive forbund som vil være ansvarlig
for sine spillere med hensyn til økonomi og disiplin.
Konstitusjonen er 1. kapittel i ITTFs regler.

121

122

