Invitasjon til
Oppegård Open
5. og 6. november 2018
Påmeldingsfrist: 1.11.
Mandag 5.11: - Rankingstevne for yngre spillere (tom. 15 år, født tidligst
2003)
Sted:
Flåtestad skole, Harriet Backersvei 15, Oppegård (innkjøring fra
Flåtestad). Tog til Greverud stasjon, 5 minutter å gå fra
stasjonen.
Tid:
Starter kl. 17.30 (hallen åpner kl. 16.30). Oppmøteregistrering
senest 30 min. før start. Etter dette blir man strøket. Om du blir forsinket, send SMS til
Kristian Vengbo, tlf.nr. 411 05 185 slik at vi vet at du kommer.
Spilleform:
«Rankingturnering»:
• Spillerne deles inn i opptil fire ulike rankingklasser (avhengig av påmelding) etter
rankingpoeng på Norgesrankingen (de med høyest rankingpoeng i den første
rankingpuljen osv.). Dette for å skape jevnest mulige kamper uansett om man er
nybegynner eller erfaren, og uansett alder eller kjønn.
• Nybegynnere/de yngste spillerne kan regne med å bli plassert i den/de laveste
ranking-klassen(e). Passer godt for bordtennisskole-spillere.
• Det spilles deretter om alle plasseringer i hver enkelt rankingklasse. Minimum 4
kamper kan påregnes. I de laveste/yngste rankingklassene vil det trolig bli spilt
best av 3 sett, men da bli flere kamper. Ellers best av 5 sett.
• Vi vil forsøke å avvikle stevnet med sikte på at den/de klassene med de yngste
spillerne blir ferdig først.
• NB: Grunnet begrenset bordkapasitet (10 bord) vil det kunne bli begrenset
mulighet for etteranmeldinger, se påmeldingsfrist lenger ned.
Tirsdag 28.11. – Åpen klasse (for voksne og ungdom)
Sted:
Østli skole, Marens vei 9, Oppegård. 5 minutter å gå fra Myrvoll stasjon.
Tid:
Starter kl. 18.00 (hallen åpner kl. 17.00). Oppmøteregistrering
senest 30 min. før start. Om du blir forsinket, send SMS til Kristian Vengbo, tlf.nr. 411
05 185 slik at vi vet at du kommer.
Spilleform:
Puljespill med etterfølgende A- og B-sluttspill. Best av fem sett. Spillere som kommer til
B-sluttspillet må først dømme en kamp i A-sluttspillet. B-sluttspillet kan bli avholdt med
best av 3 sett dersom tiden tilsier dette.
Venteliste for yngre spillere:
Pga. begrenset bordkapasitet vil påmeldte spillere som er født senere enn
2002 (dvs. de spillere som har mulighet til å spille mandagen) vil bli satt på venteliste fram
til påmeldingsfristens utløp. De vil da få beskjed om de har fått plass i Åpen klasse.
GENERELT:
Påmeldingsfrist: Påmelding senest torsdag 1. november til pamelding-bt@oppegardil.no.
Startkontingent: Kr. 90,- i klassen for yngre (mandag), kr. 110,- i åpen klasse (tirsdag). Dette er inkludert
«stevne-tier´n». Betales før stevnet til Oppegård IL, kontonr. 1100.41.07642.
Rankingpoeng/lisens: Vi bruker TTcoordinator, og kamper i klasser for lisenspliktige spillere blir registrert
og teller på Norgesrankingen. Alle spillere født 2006 eller tidligere må ha løst lisens. Vi
gjør i denne forbindelse oppmerksom på muligheten for å løse engangslisens.
Servering:
Kiosk med pølser, frukt og drikke m.m. på mandagen, men ikke på tirsdagen.
Premiering:
Pokaler/plaketter på mandagen. Pengepremier for Åpen klasse på tirsdagen.

Med vennlig hilsen Oppegård IL bordtennis
For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Kristian Vengbo på pamelding-bt@oppegardil.no
eller tlf.nr. 411 05 185.

