
   
 

        

INVITASJON TIL STIGA NORGESCUP 3  
11.-12. DESEMBER 2021  
 
Fokus Bordtennisklubb ønsker velkommen til STIGA Norgescup 3 den 11. og 12. desember 
2021. Vi håper på god deltakelse og minnerike dager i Høyenhallen! 🏓 
 
Tidspunkt  Lørdag 11.- og søndag 12. desember 

Spillestart   kl. 10.00 lørdag, kl.09.00 søndag  

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

Overdommer  Rune Wågelsby 

Ass.overdommer Marianne Troppen Hornnes 

Teknisk delegert  Erik Bergerseter 

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

 

Ball    STIGA Perform *** 40+ hvit  

Bord    Blå STIGA Expert VM og Expert 

Tidsskjema   Blir offentliggjort innen 1.desember på våre hjemmesider, samt NBTF 
sine hjemmesider. 

Frammøte   Senest 45 minutter før klassestart  

Trekning   Foretas i Høyenhallen, senest 30 minutter før klassestart. 

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

Startkontingent  Faktura sendes klubbene etter påmeldingsfrist og må være betalt før 
stevnestart. Stevnetieren er inkludert i startkontingentsatsene. 

Premiering  Pengepremier ned til og med juniorklasser, premier fra Japsko i 13, 15 
og rankingsklasser, og pokaler i 11-årsklasser. 

Kiosk    Det vil bli kiosk i hallen med varmmat og andre lekre godsaker 



   
 

        

Overnatting   Vi anbefaler NBTF sin samarbeidspartner thonhotels.no  
Alternativt anbefaler vi Scandic hotell Helsfyr. Mail: 
helsfyr@scandichotels.com eller telefon 22 92 22 11 

Påmelding   Påmeldingsfrist er 13.november. Påmelding etter frist er ikke tillatt. 
Påmelding gjøres på: https://ttadmin.webzenter.com  
 

LØRDAG Klasse      Pris Direktekvalifiserte 

Bolk 1 fra kl.10.00: Herrer elite     260,-  Ja 
Damer elite     260,-  Ja 
Herrer para stående    260,- 
Damer para stående    260,- 
Herrer para sittende    260,-  
Damer para sittende    260,- 

Bolk 2 fra 13.00: Damer eldre junior (født tidligst 1998) 160,-  Ja 
Herrer junior (født tidligst 2004)  160,-  Ja 
Para åpen     210,- 
Rankingklasse lørdag    210,- 
(klasser deles inn etter ranking)   

SØNDAG Klasse      Pris Direktekvalifiserte 

Bolk 3 fra 09.00:  Herrer eldre junior (født tidligst 1998) 160,-  Ja 
Damer junior (født tidligst 2004)  160,-  Ja 
Gutter 13 år (født tidligst 2008)  110,-  Ja 
Jenter 13 år (født tidligst 2008)  110,-  Ja 

Bolk 4 fra kl.14.00:  Gutter 15 år (født tidligst 2006)  110,-  Ja 
Jenter 15 år (født tidligst 2006)  110,-  Ja 
Gutter 11 år (født tidligst 2010)  110,- 
Jenter 11 år (født tidligst 2010)  110,- 
Rankingklasse søndag    210,- 
(klasser deles inn etter ranking)   

Offisielle STIGA Norgescupklasser er markert i fet skrift. 
Det er kun mulig å delta i en klasse per bolk. 
Ved stor påmelding kan det blir små justeringer på tidspunkt for klassestart. 

Rankingklasser Påmeldte til rankingklassene rangeres etter rankingpoeng og blir delt 
inn i klasser etter dette, slik at man havner i klasser med andre på sitt 
nivå. Rankingklassene er kjønnsuavhengige. Turneringsformen for 
klassene med pulje/cup avgjøres etter påmelding. Alle får minst tre 
kamper. Det er mulig å delta i rankingsklasser både lørdag og søndag. 



   
 

        

Sett  Det spilles best av 5 sett i alle klasser. I eliteklassene er det best av 7 
sett fra kvartfinaler. 

Pulje/cupspill  I de offisielle STIGA Norgescupklassene benyttes det puljer med inntil 4 
spillere per gruppe, hvorav de to beste går videre til sluttspill (cup).  

Dommere Spillere dømmer selv i puljespill og ved tap i sluttspill. Fokus stiller med 
dommere fra kvartfinaler i de offisielle Norgescupklassene. 

Reglement  Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.  

Lisens Alle spillere må ha lisens, se NBTFs konkurransereglement punkt 1.7 
spillerlisens. 

Antidoping  NIFs dopingbestemmelser gjelder for både norske og utenlandske 
deltakere. 

Begrensninger  Ved stor deltakelse kan det bli begrensninger, online ranking ved 
påmeldingstidspunkt vil være gjeldende. Eventuelt berørte deltakere 
vil bli kontaktet.  

Klasser hvor det er færre enn fire deltakere og færre enn to for 
parautøvere, blir strøket.  

I paraklasser kan stående og sittende klasser slås sammen.  

Se for øvrig NBTF sin håndbok for ytterligere regler og info. 

 

NBTFs samarbeidspartnere – de er der for deg og for norsk bordtennis 

 

 


