Invitasjon
Harestua Cup - 10.november 2018

Lagturnering med 2 spillere og Progressive Knockout
Alle går videre, jevnere kamper, spiller om alle plasseringer.

Harestua IL - Bordtennis ønsker velkommen til Harestua Cup 10.november 2018.
Harestua Cup er en LAGTURNERING som favner alle type spillere, fra nybegynner til
elitespilleren. Turneringsform og klasseinndeling vil gi mange og jevne kamper
uansett nivå.
Sted
Harestua Arena: Elvefaret 22, 2743 Harestua
Spilleform:
Lagturnering: Cup med plasseringsspill. Hvert lag består av 2 spillere.
Det spilles best av 3 kamper, 2 x singel og en dobbel. Begge spillerne spiller hver sin
singel. 1-er spiller mot 1-er og 2-er mot 2-er etter NBTF’s onlineranking. Dobbel
spilles kun ved stillingen 1-1 i lagkampen.
Alle kamper spilles best av 5 sett.
Spillere fra forskjellige klubber og kjønn kan spille på samme lag.
Klasseinndeling bestemmes av rankingen til den høyest rangerte spilleren laget.
Seeding etter lagets samlede ranking pr. 1.11.2018
Klasser: Èn klasse for spillere født 2006 eller senere uavhengig av ranking, øvrige
klasser er delt opp etter ranking.
Formiddagspass. Klokken 09:00
Lag 12år:
Klasse C:

Spillere født 2006 eller senere. (maks 32 lag)
Maks ranking 1150 poeng. (maks 32 lag)

Ettermiddagspass. Klokken 12:00
Klasse B:
Klasse Åpen:

Maks ranking, 1599 poeng. (maks 32 lag)
Nivå over 1600 poeng (maks 32 lag)

Vi beregner å være ferdig kl. 16:00
Det er mulig å melde seg på i begge pass, men pga. begrenset antall plasser så vil
spillere med ranking «innenfor klassen» bli prioritert. Dette fortrinnet gjelder frem til
ordinær påmeldingsfrist utløper. (fredag 2.november)
Påmeldingsavgift:
300,- for klasse «Lag 12 år» inkludert stevne 10’ern.
350,- for øvrige klasser inkludert stevne 10’ern

Påmelding og påmeldingsfrist:
Vi ønsker samlede påmeldinger per klubb. Se vedlagt skjema. Påmeldingsfrist Fredag
2. november
Påmelding sendes på mail til harestua@outlook.com Klassene kan være fulltegnet før
denne datoen, maks 32 lag pr. klasse.
(Ved etterpåmelding tilkommer ekstra avgift på kr 100,- pr. klasse pr. lag.)

Turneringen teller på rankingen, alle deltakere må ha betalt lisens ift. NBTF
konkurransereglement gjelder. Mer informasjon om lisens og engangslisens på
www.bordtennis.no
Premier:
Pengepremier i klassene Åpen, C og B. Pokalpremier i klasse Lag 12 år,
deltagerpremie til alle som er 12 eller yngre.
Trekning/Kampskjema:
Blir gjort tilgjengelig på www.harestuabordtennis.no
senest klokken 19:00 fredag 09.november.
Oppmøte:
Stevne starter kl. 09:00. Hallen er åpen fra klokken 08:00
Oppmøte senest 20 minutter før klassestart. Husk å passe på at du blir registrert ved
ankomst.
Bord:
Stiga Expert og Andro
Baller:
DHS – D40+
Dommere:
Spillere må være forberedt på å stille seg til disposisjon for å dømme.
Servering:
Det vil bli kiosk i hallen med diverse utvalg. Varm og kald mat.
Ønsker betaling med Vipps, kontant går også.
Turneringsledere:
Stig Amundsen og Morten Kjølsø
Kontakt:
Harestua@outlook.com
Stig Amundsen tlf. 48 01 25 92
Morten Kjølsø tlf. 90 88 38 62

