
Stolt hovedsponsor:

Modum bordtennisklubb inviterer til:

Kretsmesterskap

Lørdag 30. november 2013

I Katfosshallen



Stolt hovedsponsor:

Modum bordtennis har gleden av å arrangere årets
kretsmesterskap i Buskerud 2013

KLASSEINNDELING
Bolk 1 - ca. Klokken 10.00

Herrer double kr 100 pr person
Herrer C double* kr 100 pr person
Gutter double** kr 100 pr person

* Maks 1699 poeng på rankingen
**Maks 15 år

Bolk 2 - ca. Klokken 12.00

Herrer senior kr 110
Herrer C* kr 110
Herrer eldre junior** kr 100
Gutter / Jenter 15 kr 80
Gutter / Jenter 11 kr 80

* Maks 1699 poeng på rankingen
**Maks 21 år

Bolk 3 - ca. Klokken 14.00

Herrer veteran* kr 110
Herrer B** kr 110
Sjåførklasse*** kr 110
Herrer junior**** kr 90
Gutter / Jenter 13 kr 80
Klasse 9 år kr 80
Herrer åpen kr 110

*Minimum 35 år
**Maks 1999 poeng på rankingen
***Trenger ikke lisens og maks 1299 poeng
****Maks 19 år

Det er kun lov til å stille opp i en klasse i hver bolk. Double spilles som cup. Blir det fire par
eller mindre i en av doubleklassene spilles denne som pulje.

Dersom det er nok jenter som melder seg på blir det dannet egne jenteklasser.
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NB! Spilleprogrammet med tider og inndeling av bolker kan endres dersom det er nødvendig i
forhold til gjennomføring av turneringen. Endelig spilleprogram legges ut på

www.modumbtk.no

Klasser med færre enn 4 deltakere kan strykes eller slås sammen. Ved stryking av klasse så
vil personen få refundert pengene.

Turneringen følger NBTFs retningslinjer for antall premier i hver klasse.

Antall sett:

Alle kamper spilles til best av 5 sett.
For innlagte klasser kan det eventuelt endres til 3-setts-kamper dersom det er
nødvendig for gjennomføringen av turneringen.

Spilleform

Alle klasser blir spilt i puljer (ved nok påmeldte), utenom doubleklasser hvor det vil
være cupspill (minimum 4 par). Alle andre klasser spiller cupspill etter ferdigspilt
gruppespill.

Baller

Matchballer: DHS *** hvite

Treningsballer må den enkelte ha med selv. Sekretariatet deler ikke ut matchballer for
trening!

Lisens

Alle spillere født 2000 eller tidligere skal ha innbetalt lisens for å kunne delta på
stevnet. Se NBTFs konkurransereglementet. Unntak er sjåførklassen.

Trekning

Trekning vil skje 30 minutter før klassen spilles.

Seeding:

I henhold til konkurransereglementet og NBTFs onlineranking pr. 1. november 2013.

Mat:

Det vil være åpen kiosk med muligheten for kjøp av mat i hallen
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Turneringsledere:

Pål Korsgård
Tlf. 90404153
e-post: korsgaard22@gmail.com

og

Lars Kristian Haraldsrud
Tlf. 90595572
e-post: larsern@modumbtk.no

Overdommer:

Tor Andresen – Eiker btk.

Tidspunkt:

Hallen er åpen fra kl. 08:30
Stevnet starter kl. 10.00

NB! Oppmøte og registrering 45 min før tidspunkt for klassestart i følge programmet.

Påmelding:

Sendes på mail til Modum bordtennisklubb innen 20. november 2013
E-post: pamelding@modumbtk.no

Startkontingent:

Betales innen 20. november til:

Modum bordtennisklubb, kontonummer: 2270 03 09367

STARTKONTIGENTEN MÅ VÆRE BETALT DERSOM PÅMELDINGEN SKAL
VÆRE GJELDENDE! Se NBTFs konkurransereglement pkt. 1.7 (spillerlisens)

Spillere som ikke dukker opp får ikke refundert sin kontingent. Etterpåmeldinger må betales
kontant på stevnedagen for at man kan kunne melde seg på (hvis det er plass). Det blir et

tillegg på 30 kroner per klasse for alle etterpåmeldinger.

Program

Program blir lagt ut på modumbtk.no før stevnet.
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Dømming:

Spillerne selv dømmer i puljespillet. I cupspillet MÅ man regne med å dømme
kamper hvis man taper. For å gjennomføre doublekampene så må spillerne dømme
de første doublekampene selv.

Bord:

Det blir satt opp antall bord etter hvor mange som trengs for å gjennomføre turneringen.

Annet:

NIFs dopingsbetingelser gjelder for norske og utenlandske spillere.

Veibeskrivelse:

Fabrikkveien (Katfoss fabrikker), Geithus


