
  

Velkommen til Stiga Norges Cup 2! 
Notodden Bordtennisklubb har gleden av å invitere til sesongens andre 

Stiga Norges Cup-stevne i Notodden idrettshall  
lørdag 14. og søndag 15. november 2015. 

  

Stevnet er underlagt NBTFs konkurransereglement og NIFs 
dopingbestemmelser. Stevnestart: Offisielle NC-klasser starter kl. 10.00 på 
lørdag og kl. 9.00 på søndag. Ved stor påmelding kan den innlagte klassen 

G12 starte kl. 9.00 på lørdag. 



Spilleprogram 

 
Offisielle NC-klasser er merket med fet skrift. I Herrer elite og Damer elite spilles det best av 7 sett fra 
kvartfinale. Alle andre kamper er 5-settskamper. I klasser som ikke er offisielle NC-klasser kan TD 
beslutte å endre hele eller deler av en eller flere klasser fra 5-settskamper til 3-settskamper. Dersom 
deltakerantallet i de obligatoriske klassene overstiger det veiledende maksimale deltakerantallet kan 
klasse deles i en A- og B-gruppe (etter ranking). 

Maks antall deltakere i gutte- og herreklassene: 48 (veiledende).  
Maks antall deltakere i jente- og dameklassene: 24 (veiledende). 

I alle offisielle SNC-klasser benyttes puljespill med inntil 4 spillere i hver pulje, hvorav de to beste går 
videre til sluttspill (cup). HA, HB og HC spilles som 3-mannspulje hvor kun èn går videre til sluttspill. 
I Herrer elite og Damer elite, Herrer eldre junior, Damer eldre junior, Herrer junior, Damer junior, 
Gutter 15 og Piker 15, Gutter 13 og Piker 13 er de høyest rankede spillerne direke kvalifisert til 
sluttspill etter følgende kriterier: 

Antall direkte kvalifisert ved 9-15 deltakere: 2  
Antall direkte kvalifisert ved 16-31 deltakere: 4  
Antall direkte kvalifisert ved 32 og flere deltakere: 8 

Lørdag pass 1 Startk. Søndag pass 1 Startk.

Herrer junior 130,- Herrer eldre junior 140,-

Damer eldre junior 140,- Damer junior 130,-

Herrer funksjonsh. 
sittende

170,- Gutter 15 110,-

Herrer funksjonsh. 
stående

170,- Herrer B (Cup) (Under 2200 RP) 120,-

Damer funksjonsh. 
sittende

170,- Jenter 11 110,-

Damer funksjonsh. 
stående

170,- Gutter 11 110,-

Gutter 12 (3-mannspulje – 1 
til sluttspill)

110,-

Lørdag pass 2 Søndag pass 2
Herrer elite 170,- Jenter 13 110,-

Damer elite 170,- Gutter 13 110,-

Jenter 15 110,- Herrer A (Cup) (Under 2500 RP) 120,-

Gutter 14 (3-mannspulje – 1 
til sluttspill)

110,-

Herrer C (cup) (Under 1900 
RP)

120,-



Påmelding: Innen 19. oktober 2015 til stiganorgescup2@gmail.com  
Vi ønsker at påmelding gjøres samlet per klubb. Det er ikke tillatt med 
etteranmelding i de offisielle klassene, ihht NBTFs regelverk. 

Startkontingent: Samlet innbetaling per klubb senest 22. oktober 2015 til NBTK ved 
Karl Arne Lia, Bakkegata 5A, 3681 Notodden. Kontonr: 15032137188. 

Deltagelse:   Det er maksimalt tillatt å delta i en klasse per pass.  
   (Klasser med færre enn 4 deltagere kan bli strøket, dette gjelder ikke  
   klasser for funksjonshemmede.) 

Stevneleder:  Per Thorstensen, tlf 92 87 17 00. E-post: perthorstensen12@gmail.com. 

Overdommer: Rune Johansen. 

Ass. overdommer: Marianne Troppen Hornnes. 

TD:   Tore Eig. 

Dommere: Arrangøren stiller med dommere iflg regelverket. Spillerne dømmer 
selv i puljespillet. Utslåtte spillere i single kan bli bedt om å dømme en 
kamp. 

Seeding:  Etter NBTFs reglement. 

Trekning: Etter gjeldende regler blir trekningen gjennomført 30 min. før 
klassestart. 

Oppmøte:   45 min. før klassestart. 

Spillested:   Notodden idrettshall, Lisleheradveien 34, 3678 Notodden. 

Start: Offisielle klasser starter kl. 10.00 på lørdag og kl. 9.00 på søndag. Ved 
stor påmelding vurderes start kl. 9.00 for G12. 

Bord:   30 blå Stiga-bord. 

Baller:   Stiga Optimum 40+ hvite. 

Premiering:  Etter NBTFs reglement. 

Lisens: Alle spillere født 2003 eller tidligere skal ha innbetalt lisens for å kunne 
delta på stevnet. Se NBTFs konkurransereglement (pkt 1.7). 

Tidsskjema:  Legges ut på NBTFs og Notodden BTKs nettsider. 

Servering: Det blir salg av mineralvann, kaffe, te, frukt, varm og kald mat i 
kafeteriaen i hallen under hele stevnet. 

Overnatting:  Notodden Hotel og Brattrein hotell kan tilby overnatting for tilreisende 
spillere, trenere, lagledere og foreldre. 



 


