
                                  

Velkommen til regionsmesterskap/regioncup nr. 3 øst 28. og 29. april 2018.  

Turneringen er et tilbud for spillere i alle aldre og på alle nivåer. Påmelding til turneringen gjøres på 

http://www.ttadmin.club 

Følgende klasser og spilleplan vil bli fulgt: 

Lørdag 28. april Pass 1 – Formiddag 

Klasser Startkontingent Sluttspill Merknad 

Jenter 11 (f. 2006) 100,- A og B 
sluttspill  

Slås sammen med G11 dersom færre enn 4 
påmeldte. 

Jenter 11 nybegynner (f. 
2006) 

100,- A og B 
sluttspill 

Slås sammen med G11 nybegynner dersom 
færre enn 4 påmeldte. 

Gutter 11 (f. 2006) 100,- A og B 
sluttspill 

 

Gutter 11 nybegynner (f. 
2006) 

100,- A og B 
sluttspill 

 

Jenter/Gutter 15 A (f. 
2002) 

100,- A Sammenslått klasse jenter/gutter. 

Jenter/Gutter 15 B (f. 
2002) (under 1200 RP) 

100,- A Sammenslått klasse jenter/gutter. 

Damer A (under 1800 RP) 140,- A 
 

Herrer A (under 2500 RP) 140,- A 
 

Damer C (under 1200 RP) 140,- A Slås sammen med HF dersom færre enn 4 
påmeldte. 

Herrer F (under 1200 RP) 140,- A 
 

Lørdag 28.april Pass 2 – Ettermiddag 

Klasser Startkontingent Sluttspill Merknad 

Jenter 10 (f. 2007) 100,- Puljespill i 
to runder 

Puljespill i to omganger, eller en omgang 
med store puljer. Slås sammen med G10 
dersom færre enn 4 påmeldte. 

Gutter 10 (f. 2007) 100,- Puljespill i 
to runder 

Puljespill i to omganger, eller en omgang 
med store puljer. 

Jenter 14 A (f. 2003) 100,- A SAMMENLAGTKLASSE. 

Jenter 14 B (f. 2003) 
(under 1100 RP) 

100,- A Slås sammen med J14-A dersom færre enn 
4 påmeldte. 
Det arrangeres da B-sluttspill hvis kapasitet 

Gutter 14 A (f. 2003) 100,- A SAMMENLAGTKLASSE. 

Gutter 14 B (f. 2003) 
(under 1100 RP) 

100,- A 
 

Damer elite 140,- A SAMMENLAGTKLASSE. 

Herrer elite 140,- A SAMMENLAGTKLASSE. 

Herrer D (under 1600 RP) 140,- A 
 

Funksjonshemmede åpen 140,- A 
 

Damer veteran 35 140,- A 
 



Søndag 29.april Pass 1 – Formiddag 

Klasser Startkontingent Sluttspill Merknad 

Jenter/Gutter 8 (f.2009) 100,- puljespill Puljespill i to omganger, eller en omgang 
med store puljer 

Jenter 12 (f. 2005) 100,- A og B 
sluttspill 

SAMMENLAGTKLASSE 
Slås sammen med J12 nybegynner dersom færre 
enn 4 påmeldte. 

Jenter 12 nybegynner (f. 
2005) 

100,- A og B 
sluttspill 

Slås sammen med J12 dersom færre enn 4 
påmeldte. 

Gutter 12 (f. 2005) 100,- A og B 
sluttspill 

SAMMENLAGTKLASSE 

Gutter 12 nybegynner (f. 
2005) 

100,- A og B 
sluttspill 

 

Jenter 15 nybegynner (f. 
2002) 

100,- A og B 
sluttspill 

Slås sammen med G15-nybegynner dersom 
færre enn 4 påmeldte 

Gutter 15 nybegynner (f. 
2002) 

100,- A og B 
sluttspill 

 

Damer junior 17 A (f. 
2000) 

110,- A SAMMENLAGTKLASSE 

Damer junior 17 B (f. 
2000) (under 1300 RP) 

110,- A 
 

Herrer junior 17 A (f. 
2000) 

110,- A SAMMENLAGTKLASSE 

Herrer junior 17 B (f. 2000) 
(under 1400 RP) 

110,- A 
 

Damer B (under 1500 RP) 140,- A 
 

Herrer B (under 2200 RP) 140,- A 
 

Søndag 29.april Pass 2 – Ettermiddag 

Klasser Startkontigen Sluttspill Merknad 

Jenter 9 (f. 2008) 100,- Puljespill i 
to runder 

Puljespill i to omganger, eller en omgang 
med store puljer. Slås 
sammen med G9 dersom færre enn 4 
påmeldte. 

Gutter 9 (f. 2008) 100,- Puljespill i 
to runder 

Puljespill i to omganger eller en omgang med 
store puljer. 

Jenter/Gutter 13 A (f. 
2004) 

100,- A Sammenslått klasse jenter/gutter. 

Jenter/Gutter 13 B (f. 
2004) (maks 1000 RP) 

100,- A Sammenslått klasse jenter/gutter. 

Damer eldre junior 23 (f. 
1994) 

130,- A SAMMENLAGTKLASSE 

Herrer eldre junior 23 (f. 
1994) 

130,- A SAMMENLAGTKLASSE 

Herrer C (under 1900 RP) 140,- A 
 

Herrer E (under 1300 RP) 140,- A 
 

 

Begrensninger: Du kan melde deg på i 4 klasser, men kun 1 klasse pr. pass. 
Ved liten deltakelse kan klasser bli strøket eller slått 
sammen med andre klasser. 
 



Formiddagspassene: De fleste klasser starter kl. 09:00, men enkelte klasser vil 
kunne starte opptil to timer senere. 

Ettermiddagspassene: Enkelte klasser kan ha oppstart 13:00. De fleste klasser 
forventes imidlertid å få oppstart 14:00 og evt. senere. 

 

Alle deltakere må ha betalt lisens ift. NBTF regler. Mer informasjon om lisens og 
engangslisens finnes her. 
 

Stevnet avholdes i henhold til nye retningslinjer for regionscupene i region øst. 
Retningslinjene ligger tilgjengelig under region øst sin fane på www.bordtennis.no. 
Retningslinjene kan også lastes ned som PDF her. 
 
 

Årlig arrangeres det 2 regionscup-turneringer og et regionsmesterskap. Sammen utgjør 
disse 3 turneringene regioncupen. I de offisielle klassene er det sammenlagt 
konkurranse i regionscupen. Regler for poengberegning finnes i retningslinjene for 
region øst og sammenlagtresultater finnes under regionens nettsider på bordtennis.no 
 

Premier: Pengepremier i elite og eldre junior. Pokalpremier i klassene 13 
til og med 15 år. Pokal-, nytte- eller pengepremier i øvrige 
klasser. I 8-12 årsklassene får alle deltakere en 
deltakerpremie.  
 

Tidsskjema: Tidsskjema vil bli lagt ut på våre hjemmesider minst 5 dager før 
stevnestart. 
 

Oppmøte: Stevnet starter begge dager kl. 09:00. Hallen er åpen fra 
klokken 07:45. 
Oppmøte senest 45 minutter før klassestart iht. tidsskjemaet. 
Husk å passe på at du blir registrert ved ankomst. 
 

Trekning: Trekning 30 minutter før klassestart 
 

Spilleform: Det er puljespill i alle klasser. I klassene 8, 9 og 10 spilles det 
best av 3 sett. I klassene 11, 12 og nybegynner kan det spilles 
best av 3 sett (avhengig av påmelding). De resterende klassene 
spilles best av 5 sett. 
Klassene fra gutter/jenter 13 til damer/herrer junior 17 vil bli 
delt inn i A og B iht. region øst sine «Regler for organisering av 
RC og RM». 
 

Påmelding: Påmelding gjøres på http://www.ttadmin.club,opprett bruker og 
meld på 

 

Påmeldingsfrist: Lørdag 14.april 2018 

http://bordtennis.no/lisens-2017-2018/
http://www.bordtennis.no/
http://bordtennis.no/wp-content/uploads/2017/09/Retningslinjer-for-RC-og-RM-Region-%C3%98st-aug-2017.pdf
http://www.ttadmin.club/


 

Betaling: Vi sender faktura etter påmelding som betales innen få dager. 
Startkontingent skal være betalt før stevnestart 
 

Dømming: I puljespillet dømmer spillerne hverandre. Utslåtte spillere må 
være forberedt på å dømme en kamp i sluttspillet. 
 

Høyenhallen: Traktorveien 15, 0678 Oslo 
 

  

Transport: T-Bane til Manglerud (Fra sentrum linje 1 og 4 mot 
Bergkrystallen) 

 

Seeding: Seeding etter NBTFs reglement 

Bord: 18 bord. Stiga Expert. (ved stor påmelding, kan noen av 
klassene/deler av klassene bli gjennomført i Fokushallen) 

Baller: Stiga perform 40+ *** hvite 

 

Resultatservice: Resultater finnes på http://resultat.ondata.se/ 

 

Turneringsleder: Svein Folkeson  
 

Overdommer: Tom-Erik Haug 

 

Servering: Det vil bli kiosk i hallen med diverse lekkert utvalg. Varm og 
kald mat. 
Mulighet for å betale med Vipps 

 

Kontakt: svein@folkedata.no 

Svein Folkeson tlf. 93 21 99 05 

  
.. 

Forklaring/tilleggsinfo til klasseoversikten: 

 

I klassene elite, eldre junior (23), junior (17), 14 år og 12 år blir det kåret 
sammenlagtvinnere etter de tre regionscupene.  
 

Gutter 14 (f. 2003) betyr at spillerne i denne klassen tidligst kan være født 2003. 
Spillere født f.eks. i 2004 og 2005 kan også delta i denne klassen. 
 

For å kunne melde seg på i nybegynnerklassene kan man ikke ha spilt aktivt i klubb mer 
enn ca. 1 år, evt. spilt/trent såpass lite at man fremdeles kan kategoriseres som 
nybegynner (men uansett maks 2 år i klubb). 
 

http://resultat.ondata.se/


«Under 1300 RP» betyr at man må ha mindre enn 1300 poeng på Norgesrankingen for 
å kunne spille i denne klassen. 
 

Der det er oppgitt «A og B sluttspill» går vinneren samt andre plass i puljen videre til A-
sluttspill, mens spillerne som havner på tredje- og fjerdeplass går til B-sluttspill. 
Der det kun er oppgitt «A» innebærer dette at kun de to beste i puljen går til sluttspill. 
Alt sluttspill spilles i utgangspunktet som cup, bortsett fra i 8,9 og 10-årsklassene der et 
eventuelt sluttspill spilles som puljespill. 
 

Lisens må være betalt før stevnets start (jf. NBTFs regelverk). Det er ikke krav til lisens 
for spillere tilhørende 11-årsklassen (født 2006) eller yngre. Vi minner om muligheten 
for å løse engangslisens. 
 
Velkommen til regionsmesterskap i Høyenhallen, vi gleder oss til å se dere. 
 

Fokus BTK  

 

 


