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B-72 inviterer til hoved NM i Lørenskog 
1.-3. mars 2019 Lørenskoghallen og B-72 hallen 
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FREDAG 1.MARS 

Offisielle klasser Type Pris 

Damer lag Corbillion Cup kr 310,– 

Herrer lag Ny Swaythling Cup kr 410,– 

Funksjonshemmede åpen single*                   Pulje kr 190,– 

 
* Funk åpen singel kan ikke kombineres med semi og finale lag 

  

LØRDAG 2.MARS 

Offisielle klasser Type Pris 

Herrer singel til og med 8. dels Pulje kr 190‚– 

Damer singel til og med 8. dels  Pulje kr 190‚– 

Herrer double Cup kr 190‚– 

Damer double                                   Cup kr 190,– 

Mixed double Cup kr 190,– 

Funksjonshemmede åpen double       Cup kr 190,– 

Herrer B singel                                  Pulje kr 190,– 

Herrer B double                     Cup kr 190,– 

SØNDAG 3.MARS 

Offisielle klasser Type Pris 

Herrer singel (sluttspill fra og med kvartfinale)   

Damer singel (sluttspill fra og med kvartfinale)   

Herrer sittende singel Pulje kr 190,– 

Herrer stående singel Pulje kr 190,– 

Damer sittende singel Pulje kr 190,– 

Damer stående singel Pulje kr 190,– 

Herrer stående singel Pulje kr 190,– 

 
Stevnetieren er inkludert i satsene 

  

AKKREDITERING  
Sammen med påmelding må navneliste på akkrediterte trenere sendes inn. Under 
turneringens gang vil kun akkrediterte personer med en funksjon ha rett til å være på gulvet. 
Denne retten starter 5 min før antatt kampstart og varer til kampens slutt. Akkrediteringen 
varer til og med lørdag. De som kvalifiserer seg til spill på søndagen må kontakte sekretariatet 
ved lørdagskvelden for å få utdelt akkreditering for søndagen. Spillerne må angi hvem som er 
lagleder på søndagen slik at disse også får akkreditering.
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STEVNEREGLER  
Stevnet er underlagt NBTFs reglement og 
dopingbestemmelser. 
 
Det konkurreres om H.M. Kongens pokal. 
  
Klasser med færre enn fire deltakere, og 
færre enn to for funksjonshemmede blir 
strøket som mesterskapsklasse. Ved stor 
deltakelse kan det bli begrensninger i antall 
deltagere etter konkurransereglementet 
punkt 2.5.5. 
  
Spillere som deltar i klasser for 
funksjonshemmede kan totalt delta i 3 
singleklasser og 2 dobbelklasser, hvorav 
den ene er mixdobbel. Merk at 
funksjonshemmede åpen singel går på 
fredag ettermiddag og kan ikke kombineres 
med spill i lag semifinale og finale. 
 
De åtte høyest rangerte i herrer og damer 
singel er direktekvalifisert til 8-delsfinale. 
Disse spilles lørdag kveld. 
 
Det vil bli gjennomført racketkontroll. 
  

ÅPNINGSTIDER  
o Fredag: Hallen åpner 8:00, 

konkurransene starter 10:00 
o Lørdag: Hallen åpner 7:30, 

konkurransene starter 9:00 
o Søndag: Hallen åpner 7:30, 

konkurransene starter 9:00 
  

TREKNING  
Alle klasser utenom single trekkes onsdag 
27.02 klokka 12:00. Trekningen legges ut 
på NBTF og B-72 sine sider samt 

offentliggjøres på http://resultat.ondata.se/ 
fortløpende. 
Single trekkes torsdag 28.02 klokka 12:00. 
Spillerne trenger ikke sjekke seg inn ved 
ankomst i hallen de ulike dagene. 
 

BEGRENSNINGER  
Maks 16 lag i begge lagkonkurransene, i 
henhold til regelverket. 
 

BALLER OG BORD  
Stigabord og Stigaballer, Perform 40+ 
Hvite. 
Det vil bli spilt på inntil 18 bord i 
Lørenskoghallen samt fire treningsbord i 
treningshallen og åtte bord i B-72 hallen. 
 

SEEDING  
I hht. reglementet og på grunnlag av 
NBTFs onlineranking. 1.februar for seeding 
lag og double. 1.mars for singel. 1.mars 
rankingen blir lagt ut tirsdag 26.2. 
 

PÅMELDING  
Innen fredag 1.2.19 til B-72. 
Vi ønsker at påmelding gjøres på vedlagte 
skjema via e-post: stevner@b72.no 
NB: Husk å oppgi navn på minst tre spillere 
i herrer lag og to spillere i damer 
lag. 
Etteranmelding er ikke godtatt. 
 

BETALING  
Faktura sendes samlet pr klubb rett etter 
utløp av påmeldingsfristen.  
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LISENS  
Alle spillere må ha lisens. 
 

PREMIERING  
I hht. NBTFs konkurransereglement.  
Man må være til stede på premieutdelingen 
for å få utdelt premie. 
 

INNGANGSBILLETTER  
På søndagen koster det 80,- for voksne og 
40,- for barn. Det vil bli utført billettkontroll 
så sørg alltid for å ha billetten på seg under 
søndagen. 
 

TIDSSKJEMA  
Legges ut en uke før turneringsstart. 
 

SPEAKERTJENESTE  
Enkeltkamper vil ikke bli ropt opp. Det er 
spillerne sitt eget ansvar å være tilstede til 
rett tid. Om det ikke blir møtt opp til rett tid 
vil det bli gitt walk-over i henhold til 
regelverket. 
 

HALLER  
o Lørenskoghallen, Sykehusveien 13, 

1472 Lørenskog 
o B-72 hallen, Boecksgate 7, 1473 

Lørenskog 
 

STEVNELEDERE  
Sven Wertebach, Liv Sæther og  
Sindre Åteigen 

OVERDOMMER  
Marianne Troppen Hornnes 
 

ASSISTERENDE OVERDOMMER  
Karl Børre Reite 
 

TEKNISK DELIGERT  
Øivind Eriksen 
 

PROGRAM  
Legges ut på www.b72.no og 
www.bordtennis.no to uker før 
arrangementstart. 
 

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

PARKERING  
Det er gratis parkering. Husk å hente 
parkeringslapper som plasserer frontruten 
på bilen på fredagen. 
 

OVERNATTING  
o Thon Hotel Triaden, Gamleveien. 88, 

1473 Lørenskog 
o Thon Hotell Lillestrøm, Storgaten 25, 

2001 Lillestrøm 
o Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 

Lillestrøm 
Idrettspriser på Thon hoteller oppnås ved å 
bruke følgende link: 
http://www.thonhotels.no/?firma=TH87822 
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