B-72
inviterer til

Regionscup 2
23.-24.januar 2016

.

Hall
Lørenskoghallen, Sykehusvn
13, 1473 Lørenskog

B-72 ønsker velkommen til Regionscup 2
i Lørenskoghallen 23. og 24. januar 2016
Stevnet er underlagt NBTFs reglement og dopingbestemmelser

Påmelding
Innen torsdag 7. januar 2016 til:
B-72, Boecksgate 7, 1473
Lørenskog

Lørdag 23. januar– Pass 1
Double 11 år
(cup)
Double 15 år
(cup)
Double åpen
(cup)

kr 120
kr 120
kr 150

Vi ønsker at påmelding gjøres
samlet pr klubb til via e-post:
stevner@b72.no

Lørdag 23. januar– Pass 2
Nybegynnere jenter
Nybegynnere gutter
Herrer junior (A/B)
Damer junior (A/B)
Herrer D

kr 100
kr 100
kr 110
kr 110
kr 140

Lørdag 23. januar – Pass 3
Jenter 9
Gutter 9
Jenter 15 (A/B)
Gutter 15 (A/B)
Herrer B
Herrer E

kr 100
kr 100
kr 100
kr 100
kr 140
kr 140

NB! For evt. etteranmeldinger
tilkommer ekstra avgift kr 30,per klasse

Søndag 24. januar– Pass 1
Jenter 13 (A/B)
Gutter 13 (A/B)
Herrer Elite
Damer Elite
Funksjonshemmet åpen

kr 100
kr 100
kr 140
kr 140
kr 140

Søndag 24. januar – Pass 2
Jenter 11
Gutter 11
Damer eldre junior (A/B)
Herrer eldre junior (A/B)
Veteran Herrer

kr 100
kr 100
kr 130
kr 130
kr 140

Aldersbestemmelser
Klasse

Født

Klasse

Født

Piker/gutter 9

tidligst 2006

Damer/Herrer junior

tidligst 1998

Piker/gutter 11

tidligst 2004

Damer/Herrer eldre
junior

tidligst 1994

Piker/gutter 13

tidligst 2002

Veteran

senest 1980

Piker/gutter 15

tidligst 2000

Premier

I 9-11 års klassene får alle deltakerpremie, i de øvrige klassene er premieringen i henhold til NBTFs
regelverk. Pengepremier i alle elite og eldre junior klasser.

Spilleform

Det er puljespill i alle klasser, med unntak av double. Det spilles best av fem sett.
Klassene fra gutter/jenter13 til damer/ herrer eldre junior vil bli delt inn i A og B iht.:
- Region Øst sine «Regler for organisering av RC og RM» (vedlagt under).
Nybegynnerklassene er ment for de som ikke har deltatt på så mange stevner før.
- For definisjon av nybegynnerklasser henvises til Region Øst sine «Regler for organisering av RC og
Nybegynnerklasser (vedlagt)

RM»;

Begrensninger Det er kun tillatt å melde seg på en klasse fra hvert pass.
Klasser med liten påmelding kan bli strøket eller slått sammen med andre klasser.
Herrer E: under 1300 rp.; Herrer D: under 1600 rp.; Herrer B: under 2200 rp. (ref. NBTFs
klasseinndeling
http://bordtennis.no/ranking/ )
Stevneleder

Sven Wertebach, tel: 41542992

Overdommer Utnevnes
Dommere

I puljespill dømmer spillerne selv. Spillere som taper i pulje og sluttspilll må dømme en kamp.

Start

Stevnet starter kl. 0900 begge dager og vi regner med spill fram til ca kl 19 på lørdag og ca. kl 18 på søndag.
Nærmere info legges ut på www.b72.no . Hallen åpner en time før stevnestart.

Bord/baller

Stiga bord og Stigaballer optimum 40, hvite

Startkont.

Ved bekreftelse av deltagelsen og senest 12.januar 2016 til:
B-72 v/Alexander Wetzel, Boecksgate 7, 1473 Lørenskog.
Konto : 0531 08 06430
Vi ber om samlet innbetaling pr. klubb.

Tidsskjema

Legges ut på B-72s nettsider. www.b72.no

Oppmøte

45 min. før klassestart.

Seeding

Seeding etter NBTFs reglement (legges ut på www.b72.no ) .

Trekning

Trekning 30 min. før klassestart.

Servering

Det blir salg av drikke, frukt, varm og kald mat i kafeteriaen under hele stevnet.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen!!!!

Regler for organisering av RC og RM
Klasser:
- I RC og RM må man arrangere klassene: gutter 13, jenter 13, gutter 15, jenter 15,
Herrer junior, Damer junior, Herrer eldre junior, Damer eldre junior, Herrer elite,
Damer elite, Nybegynnerklasser (se punkt under), Åpen klasse for
funksjonshemmede, Herrer D og Herrer E.
- Det oppfordres også til å ha med andre aldersbestemte klasser (9, 11, 12, 14 osv.),
nivåbegrensende klasser (Herrer B, Herrer C osv), doubleklasser og veteranklasser.
A og B klasser:
- Alle aldersbestemte klasser fra 12 år til Eldre Junior skal deles opp i A og B klasser der
det er nok påmeldte deltakere. Inndelingen skal skje ifølge tabellen under.
Antall
påmeldte
0-3
4-11
12-19
20-27
28-35
36-43
44-51
52-59
60-

Inndeling i A- og B-grupper i klassene fra 12 år og opp til og med juniorklassene
Klassen avholdes ikke, men slås evt. sammen med annen klasse
Ikke oppdeling i A-/B-grupper, men det blir i stedet avholdt B-sluttspill
De 8 høyest rankede i A-gruppen, øvrige i B-gruppen
De 12 høyest rankede i A-gruppen, øvrige i B-gruppen
De 16 høyest rankede i A-gruppen, øvrige i B-gruppen
De 20 høyest rankede i A-gruppen, øvrige i B-gruppen
De 24 høyest rankede i A-gruppen, øvrige i B-gruppen
De 28 høyest rankede i A-gruppen, øvrige i B-gruppen
De 32 høyest rankede i A-gruppen, øvrige i B-gruppen

o Ved færre påmeldte enn 12 i en klasse deles det imidlertid ikke inn i A- og Bgrupper. I stedet arrangeres det B-sluttspill for de som ikke går videre til Asluttspill. Det blir ikke premiering i disse B-sluttspillene.
o Alle nybegynnere kan regne med å bli plassert i B-gruppene. I jente-klassene
åpnes det også for at de som ikke har spilt lenge eller ikke trener mye kan
komme med ønske om å få spille i B-gruppen. Dette må evt. gjøres ifm.
påmeldingen.
Nybegynnerklasser: Det skal settes opp nybegynnerklasser både for gutter og jenter.
For å kunne melde seg på i nybegynnerklassene kan man ikke ha spilt aktivt i klubb
mer enn ca. 1 år, evt. at man har spilt/trent såpass lite at man fremdeles kan
kategoriseres som nybegynner (men uansett maks 2 år i klubb). Ved få påmeldte
(færre enn 4) vil jente- og gutteklassene bli slått sammen.
Oppsett av klasser:
- Vi anbefaler at klassene settes opp slik at flest mulig deltakere kan delta i flest mulige
klasser. Dette innebærer blant annet at man har aldersbestemte klasser som er nær i
alder (eks G15 og Hj) i forskjellige bolker. Og klasser som normalt er nivåmessig like
(eks Hj og HD) også plasseres i forskjellige bolker.

