Kjelsås Bordtennisklubb (KBK) arrangerer

Kjelsås Invitational
Lagturnering Oslo 12. mai 2018
Inledning
I Kjelsås Invitational deltar 12 lag. Lagene kan være rene klubblag eller sammensatte lag med
spillere fra flere klubber. Blant de forhåndsinviterte er lag med spillere fra Kjelsås 1, 2 og 3.
divisjon.

Spilleform
Lagkampene spilles med tomannslag. Det trekkes om hvilket lag som er hjemmelag/bortelag
og lagene velger fritt hvilken spiller som spiller i posisjon AB eller XY.
Puljespill
Det spilles puljespill med 3 lag per pulje. Ener i puljene går til A-sluttspill, toere går til Bsluttspill og treere til C-sluttspill. Laget som ikke spiller dømmer kampene.
I puljespillet spilles lagkampene på to bord etter følgende skjema:

Pga av tidshensyn spilles det ikke double i puljespillet og kampene kan dermed ende uavgjort.
Det gis 2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort, dersom to eller flere lag ender på samme
poengsum avgjøres plassering på samme måte som i seriespillet.
Sluttspill
I sluttspillet spilles det på 1 bord etter følgende skjema:

Lagene bytter på å dømme

Seeding
Det brukes snakeseeding basert på online ranking. Hvis mulig benyttes også klubbseeding slik
at to lag fra samme klubb ikke havner i samme pulje.

Tidsskjema:
Hallen åpner: 09:00
Puljespill: 10:00
Sluttspill semifinaler A, B, C, ca kl: 12:30
Sluttspill finaler og bronsefinaler A, B, C, ca kl: 15:00

Utstyr:
I puljespillet spilles det på 8 bord med hagestørrelse på ca 10 x 4 meter.
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I sluttspillet spilles det på 6 bord med hagestørrelse på ca 10 x 5 meter.
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Baller: 3* 40+ Stiga Perform

Påmelding:
Frist for til å melde seg på er fredag 27. april. I tillegg til rene klubblag er det mulig å melde
på mixed-klubb lag.
Det er plass til 12 lag. Fire plasser forbeholdes arrangør. De resterende lag blir valgt etter
følgene regler:
- Klubbenes 1- og 2-lag rangert etter ranking
- Øvrige klubber rangert etter ranking.
- Klubbenes 3-lag rangert etter ranking.
Påmelding med navn på alle spillere sendes på e-post til magnus@vikstrom.no eller 988
53 002.
Påmeldingsavgift: 250,- per lag betales til Kjelsås BTK, kontonummer: 0530 31 32297 innen
4. mai.
Norgesranking:
Norgesranking benyttes til seeding av lagene. Turneringen er approbert og det kreves lisens
for å delta. Kampene teller på NBTF’s OnlineRanking.
Dømming:
Deltakere dømmer selv. Overdommer utnevnes på et senere tidspunkt.
Servering:
Butikk i 1. etasje.
Premiering:
Premie til vinner av A, B og C sluttspill.
Adresse:
Bjølsenhallen, Moldegaten 7, Oslo. (Andre etasje, over Meny butikken).
Se kart og veibeskrivelse på KBK’s web-sider: http://www.kjelsaas-btk.no/kart.php.

