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Bodø 13.–15. mars

Bodøhallen

Velkommen til NM for yngre
i bordtennis 2020
På vegne av Bodø Bordtennisklubb og Norges Bordtennisforbund ønskes det velkommen til
NM for yngre 2020. Det er andre gang et NM for yngre arrangeres i Bodø, Bodøhallen i Bodø
Spektrum. Stiga 11’ern arrangeres samtidig, se egen invitasjon og påmelding.
Årstall/klasser
13-årsklasser, tidligst født 2006 (2006-2009).
15-årsklasser, tidligst født 2004 (2004-2007).
Det vil bli arrangert en egen turnering, Stiga 11’ern, samtidig for barn født i 2008–2009, se egen
invitasjon.
Spilleform
Puljespill i alle singleklasser.
Cup i alle doubleklasser, i henhold til regelverket.
Cup og plasseringsspill i lagklassene.
Det blir spilt best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Plasseringsspillet i lagklassene kan bli aktuelt å spille med best av 3 sett.
Baller og bord
Hvite Stiga Perform 40+*** baller. (NB! Det blir ikke utlevert baller til oppvarming).
Det vil i utgangspunktet bli spilt på 32 blå Stiga-bord.
Trekning og oppmøte
Trekning av alle klassene dagen før, senest kl. 20.00.
Påmeldte spillere må melde sin ankomst, ved personlig fremmøte eller at lagleder bekrefter
tilstedeværelse av spiller, i sekretariatet senest 45 minutter før klassen begynner.
Seeding
Styrkeseeding i henhold til konkurransereglementet
og NBTFs online ranking pr. 1. mars 2020.
Reglement
Arrangementet er underlagt NBTFs konkurransereglement og NIF sine dopingbestemmelser.
Alle lisenspliktige spillere, født 2007 og eldre, skal ha løst lisens, se NBTFs konkurransereglement,
pkt. 1.7, spillerlisens.

«NM for yngre /Stiga 11’ern ble
arrangert i Bodø i 2014 – 240 deltok.»
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Klasseoversikt
Fredag 13. mars
Offisielle klasser
Jenter 15 lag
Gutter 15 lag

Type
Corbillion Cup
Ny Swaythling Cup

Pris
kr 310,kr 410,-

Lørdag 14. mars
Offisielle klasser
Jenter 15 double
Gutter 15 double
Mixed double 15
Para 15 Åpen double
Jenter 15 sittende single
Gutter 15 sittende single
Jenter 15 stående single
Gutter 15 stående single
Para 15 Åpen single

Type
Cup
Cup
Cup
Cup
Pulje
Pulje
Pulje
Pulje
Pulje

Pris
kr 150,kr 150kr 150,kr 150,kr 120,kr 120,kr 120,kr 120,kr 120,-

Innlagte klasser
Jenter 13 single
Gutter 13 single

Type
Pulje
Pulje

Pris
kr 120,kr 120,-

Søndag 15. mars
Offisielle klasser
Jenter 15 single
Gutter 15 single

Type
Pulje
Pulje

Pris
kr 120,kr 120,-

10 kr fra hver klasse per deltaker går til Stevne 10’ern - midler som skal brukes til
regionale breddetiltak.
Begrensninger
Maks 32 lag i alle lagkonkurranser. Jenter kan ikke delta i gutteklasser.
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.
Klasser med færre enn 4 deltakere kan bli strøket som mesterskapsklasse.
I paraklassene er grensen 2 deltakere.

«Bodø BTK arrangerer sitt tredje NM
– NM for yngre i 2014, NM for junior
og eldre junior i 2016, og nå NM for
yngre i 2020.»
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Påmelding og informasjon
Påmelding sendes til
Påmelding gjøres innen 13. februar 2020 via TTAdmin:
https://ttadmin.webzenter.com/ext?function=Register&TournamentId=189
I offisielle klasser er etteranmelding i følge reglementet ikke godtatt.
Det er tillatt å melde på spiller i doubleklasser uten navngitt makker.
Arrangøren skal sette sammen par av disse påmeldte spillere etter skjønn.
NB! Husk å oppgi navn på minst 3 spillere i gutter lag og 2 spillere i jenter lag.
Startkontingent
Samlet innbetaling pr. klubb skal betales innen 1. mars 2020 for at påmelding skal være gyldig.
Innbetales til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø, kontonr.: 4509 30 78660
Premiering
I henhold til reglementet.
Program
Distribuert som følger:
Bodø BTKs websider: www.bodobtk.no
NBTFs websider: www.bordtennis.no
Pr. e-post til de deltagende klubber.
Teknisk delegert
Øivind Eriksen, tlf. 951 41 614/oivind.eriksen@skatteetaten.no
Overdommer
Anders Hovden, tlf. 900 11 655/anders.hovden@idrettsforbundet.no
Ass. overdommer: Egil Hauge, tlf. 977 37 574/egil.hauge@gmail.com
Dommere
Faste dommere i offisielle klasser. Spillere kan bli bedt om å dømme i puljespillet, samt at spillere
som taper i en kamp skal stille seg til disposisjon for å dømme.
Arrangementets kontaktperson
Espen Wiik, tlf. 944 98 092/espen@bodobtk.no

Attraksjoner vegg i vegg
med hallen er Badeland og
Norsk Luftfartsmuseum
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Praktisk info

Bodøhallen
Bodøhallen ligger sentralt plassert ca. 1,5 km
fra byens sentrum og hotellene, og omtrent
like langt fra Bodø Lufthavn og Bodø Jernbane
stasjon. Det flotte Badeland ligger vegg i vegg
med hallen og et steinkast unna flere store
kjøpesenter samt Norsk Luftfartsmuseum, som
absolutt er verd et besøk om tiden tillater det.
Åpningstider i hallen
Fredag
Hallen åpner kl. 10.00.
Konkurransene spilles fra kl. 12.00–ca. 21.00.
Lørdag
Hallen åpner kl. 07.30.
Konkurransene spilles fra kl. 09.00–ca. 19.00.
Søndag
Hallen åpner kl. 07.30.
Konkurransene spilles fra kl. 09.00–ca. 18.00.
Kiosk
Det vil være åpen kiosk under hele arrangementet, hvor det selges både varm og kald mat,
samt drikke.
Andre aktivitetstilbud
Badeland – vegg i vegg med Bodøhallen.
Norsk Luftfartsmuseum
– 50 meter unna Bodøhallen.
City Nord kjøpesenter
– 200 meter unna Bodøhallen.
Trekanten kjøpesenter
– 50 meter unna Bodøhallen.
Bodø storsenter – 50 meter unna Bodøhallen.
Sentrum – 1,5 km unna Bodøhallen. Fredag og
lørdag går det regelmessig buss til sentrum.

Overnattingstilbud
Thon Hotel Nordlys
Vår samarbeidspartner Thon Hotel Nordlys har
75 rom til arrangementet, og følgende tilbud å
komme med:
Torsdag 12.mars–fredag 13. mars:
1 person i enkeltrom kr 1.195,- pr. natt.
2 personer i dobbeltrom kr 1.295,- pr. natt.
3 personer i trippelrom, kr 1.595,- pr. natt.
Fredag 13. mars–søndag 15. mars:
1 person i enkeltrom kr 895,- pr. natt.
2 personer i dobbeltrom kr 995,- pr. natt.
3 personer i trippelrom, kr 1.095,- pr. natt.
Inkludert frokost. Referanse:
«Bodø Bordtennisklubb».
Booking: nordlys.booking@thonhotels.no
Tlf. 75 53 19 10.
Andre overnattingstilbud
Ellers for andre overnattingsmuligheter i Bodø,
se: www.visitbodo.com

«Korte avstander i Bodø
– alt innenfor 2 km –
flyplass, togstasjon, hall,
sentrum, hoteller.»
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Vi vil anbefale Norges Bordtennisforbunds samarbeids
partnere. De stiller opp for deg og norsk bordtennis:

Direkte link til NBTFs partnere finner dere på www.bordtennis.no

Våre lokale støttespillere:
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