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Fokus Bordtennisklubb ønsker velkommen til
Norgesmesterskap for yngre 31. oktober – 1. november.
Grunnet Covid-19 og restriksjoner som følger pandemien, vil
årets NM for yngre bestå av færre klasser enn tidligere år.
Vi følger fortløpende regler fra Helsemyndighetene, NIF og NBTF, og gjør
klubbene oppmerksomme på at arrangementet er i forbehold av at reglene som
står per i dag ikke endres i strengere retning. Dersom reglene blir endret kan
også arrangement og spilleform bli endret før turneringsstart. Følg med på våre
hjemmesider for oppdateringer.

Covid-19 begrensninger
• Per i dag er det kun tillatt med 200 personer samtidig på et idrettsarrangement. Vi skal også holde minst en meters
avstand fra hverandre. Ved stor påmelding vil de lavest rankede guttespillerne i sine klasser bli strøket for deltakelse.
Spillere som blir strøket vil få beskjed om dette på mailadresse oppført i påmeldingen.
• Grunnet maksantallet på 200 personer kan vi ikke prioritere publikum til arrangementet. Kun spillere, lagledere
og arrangør kan være i Høyenhallen under helgen. Flere bord vil bli streamet og det blir mulig å se arrangementet
direktesendt.
• Lagledere må føres opp i påmeldingsskjemaet for at arrangør kan ha en oversikt over hvem og hvor mange som er i hallen
samtidig.
• Ved sykdom eller koronasymptomer skal man holde seg hjemme.
• Vi oppfordrer til dusjing og skifting hjemme / ved overnattingssted for å unngå mange personer i garderobene samtidig

Sportslig
• Singleklassene spilles som puljespill med de to beste til avsluttende A-sluttspill (cup).
• Lagklassene arrangeres som cup. Det blir kun plasseringsspill for jenter 15 lag, i Fokushallen. Oppsettet for
plasseringsspill vurderes etter at vi vet påmeldingen.
• Jenter 15 lag spilles som tomannslag “Corbillion Cup”: A-X, B-Y, A-Y, B-X, double. Ett lag består av inntil fire spillere fra
samme klubb. NB! Double går som femte og avgjørende kamp. Den tredje og/eller fjerde spilleren kan byttes inn kun for
double.
- Gutter 15 lag spilles som 3-mannslag «Ny Swaythling Cup»: A-Y, B-X, C-Z, A-X, og B-Y. Ett lag består av inntil 5 spillere fra
samme klubb. Spiller nr. fire og/eller fem kan byttes inn fra kamp nr. 4 og/eller 5.
- Maks antall lag vil vurderes etter påmelding.
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Tidspunkt

Lørdag 31. oktober og søndag 1. november

Spillestart

Lørdag: kl. 09.00
Søndag: kl. 09.00

Spillested

Høyenhallen på Høyenhall skole, Traktorveien 15, 0678 Oslo
Hallen åpner kl. 07.30 begge dager
Fokushallen vil være tilgjengelig for treningsspill

Ball

Stiga Perform *** 40+ hvit

Bord

Blå Stiga Expert VM og Expert

Tidsskjema

Blir offentliggjort innen 23. oktober på våre hjemmesider
(www.fokusbtk.no), samt NBTF sine hjemmesider (www.bordtennis.no)

Trekning

Foretas i Høyenhallen og offentliggjøres kl. 20 dagen før klassestart

Frammøte

Senest 45 minutter før klassestart

Seeding

Klubbseeding og styrkeseeding benyttes i henhold til
konkurransereglementet. Ranking pr. 1. oktober vil bli fulgt.

Overdommer

Karl Børre Reite

Ass.overdommer

Marianne Troppen Hornnes

Teknisk delegert

Øivind Eriksen

Turneringsleder

Stine Folkeson og Eirik Ansnes,
telefon: 92245157, mail: eirik@fokusbtk.no

Påmelding

Påmeldingsfrist fredag 2.oktober. Etteranmeldinger er ikke tillatt.
Påmelding gjøres i ttadmin:
https://ttadmin.webzenter.com/ext?function=Register&TournamentId=244
Se vedlegg for forklaring på hvordan melde på lag.

Startkontingent

NBTF dekker startkontingenten

Premiering

I henhold til reglementet

Kiosk

Det vil bli en enkel kiosk i hallen

Overnatting

Vi anbefaler NBTF sin samarbeidspartner thonhotels.no.
Se siste side for tilbud fra Thon hotell Linne. Alternativt anbefaler vi Scandic hotell Helsfyr.
Mail: helsfyr@scandichotels.com eller Tlf: 22 92 22 00

13-årsklasser er for spillere født tidligst 2006 (2006-2009)
15-årsklasser er for spillere født tidligst 2004 (2004-2007)
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Lørdag
Gutter 15 lag

410,-

Start kl. 09.00

Jenter 15 lag

310,-

Start kl. 10.40

Åpningsseremoni		

Kl. 14.00

Para stående gutter 15 single

120,-

Start kl. 14.15

Para sittende gutter 15 single

120,-

Start kl. 14.15

Para stående jenter 15 single

120,-

Start kl. 14.15

Para sittende jenter 15 single

120,-

Start kl. 14.15

Gutter 13 single puljespill

120,-

Start kl. 09.00

Jenter 13 single puljespill

120,-

Start kl. 09.00

Gutter 15 single puljespill

120,-

Start kl. 11.30

Jenter 15 single puljespill

120,-

Start kl. 14.00

Søndag

		
NB. Starttidspunkter er med forbehold om endringer. For å få dette til å gå opp med smittevernregler vil vi ved stor
påmelding måtte stryke de lavest rankede guttespillerne og tidsskjemaet kan endre seg etter dette.

Andre opplysninger

• Stevnetieren er inkludert i startkontingentsatsene
• Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
• Alle spillere må ha lisens, se NBTFs konkurransereglement punkt 1.7 spillerlisens
• NIFs dopingbestemmelser gjelder for alle deltakere
• Det spilles best av 5 sett i alle klasser
• Klasser hvor det er færre enn fire deltakere blir strøket som mesterskapsklasse
• Ved stor deltakelse kan det bli begrensninger, online ranking for oktober vil være gjeldende.
• Startkontingent må være betalt før stevnestart
• Se for øvrig NBTF sin håndbok for ytterligere regler og info
• Deler av Fokushallen vil brukes til kamper og treningshall
• Spillerne må regne med å dømme kamper i puljespill og plasseringsspill.
• NBTF tilbyr økonomisk støtte til klubber som deltar.
Se link: https://bordtennis.no/okonomisk-stotte-til-klubbene-som-deltar-i-nm-for-yngre-og-stiga-11n/

BRUK VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE,
DE STILLER OPP FOR DEG
OG NORSK BORDTENNIS

DIREKTE LINK TIL VÅRE PARTNERE FINNER DERE PÅ WWW.BORDTENNIS.NO

