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Turneringen er underlagt NBTF’s konkurransereglement og  
NIF’s dopingbestemmelser.

Sted Bodøhallen, Bodø http://arctic360.com/vt/bodospektrum/bodohallen/

Dato 17. og 18. januar 2009

Tider Stevnestart lørdag kl 10.00
Stevnestart søndag kl 09.00

Det konkurreres i følgende klasser
Klasser lørdag 17. januar Type klasser Pris
Damer Elite Offisiell SNC 120,-
Herrer Elite Offisiell SNC 120,-
Herrer funksjonshemmede stående Offisiell SNC 120,-
Herrer funksjonshemmede sittende Offisiell SNC 120,-
Damer funksjonshemmede stående Offisiell SNC 120,-
Damer funksjonshemmede sittende Offisiell SNC 120,-
Damer Eldre junior Offisiell SNC 100,-
Herrer Junior Offisiell SNC 90,-
Piker 15 Offisiell SNC 80,-
Herrer B Innlagt 110,-
Piker/Gutter Rekrutt 15 (sammenslått) Innlagt 80,-
Piker/Gutter 9 (sammenslått) Innlagt 70,-

Klasser søndag 18. januar Type klasser Pris
Herrer Eldre junior Offisiell SNC 100,-
Damer Junior Offisiell SNC 90,-
Gutter 15 Offisiell SNC 80,-
Herrer Åpen Innlagt 100,-
Piker 13 80,-
Gutter 13 80,-
Piker 11 70,-
Gutter 11 70,-

Invitasjon

 

 

 

Kontaktinfo:

For spørsmål vedrørende
turneringen generelt og 
påmeldinger 
E-post : stiganc@bodobtk.no 
Mobil, Rolf Inge Olsen, 908 38 799 
Mobil, Espen Wiik, 944 98 092 

Hotellavtaler/overnatting:
Mobil, Kevin Johansen,  
900 56 195/kjo@fmno.no 

Vel møtt i Bodø, les mer om byen vår på: 
http://www.visitbodo.com/ 

Bodø Bordtennisklubb har gleden av å  
invitere til Stiga Norges Cup i bordtennis.

www.bodobtk.no/STIGA_NORGES_CUP_3.html www.bodobtk.no



Avvikling, begrensninger, seeding, trekning etc.:
Gjennomføring  
av klasser

Herrer Åpen spilles som en ren cupklasse. Alle andre klasser spilles som puljespill med påfølgende 
sluttspill. 
Herrer B spilles som puljespill med primært tre i hver pulje der én går videre til sluttspill.
I klasser med færre enn seks deltakere kan klassen avvikles med bare puljespill.
Klasser med færre enn fire deltakere kan bli strøket.

Antall sett Det spilles best av 5 sett i alle klasser. Unntak er kvart-, semi- og finaler i eliteklassene der det spilles best 
av 7 sett.

Klassebegrensning En spiller kan maksimalt delta i to singleklasser pr. spilledag.
Deltaker- 
begrensninger

Dersom det blir nødvendig å begrense antall påmeldte i en klasse vil NBTFS offisielle ranking pr. 01.12.2008 
gjelde som prioritering av deltakelse i SNC-klassene. De høyest rankede spillere prioriteres påmeldt. 
For øvrige klasser benyttes tidspunkt for mottatt påmelding som prioritering av deltakelse. 
I klassen Piker/Gutter Rekrutt 15 kan guttespillere med 1199 poeng eller mindre delta. For jentespillere 
er grensen i denne klassen 1049 poeng eller mindre. Ved stor påmelding her vil det vurderes å dele 
rekruttene inn i én gutte- og én jenteklasse.

Seeding Seeding gjøres ihenhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av Online ranking på trekningstidspunktet. 
Utenlandske spillere seedes i samråd med NBTF. 

Trekning Trekning skjer 30 minutter før klassens start.
Dømming I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne 

å bli satt opp som dommer i en kamp i sluttspillet. Tapere av 16-dels finaler må påregne å dømme 8-dels 
finale osv.

Praktiske opplysninger:
Overdommer Sigbjørn Skjerpen.
Teknisk Delegert Øivind Eriksen.
Turneringsleder Rolf Inge Olsen.
Bord Det spilles på 22 bord av typen blå og sorte Stiga Expert bord.
Baller Det benyttes hvite Stiga *** baller.
Oppmøte Lagleder for hver klubb skal bekrefte påmeldingene og melde fra om alle klubbens forfall fra påmeldinger 

senest 45 minutter før stevnestart lørdag. Det samme skal gjøres 45 minutter før stevnestart på søndag.
Trekning Trekning av klasser foretas 30 minutter før klassens start.
Premiering 1. pl. Damer Elite premieres med kr 2.000,-

1. pl. Herrer Elite premieres med kr 4.000,-
Det vil bli satt opp en pokal til stevnets beste klubb.

Kantine/mat 
spillerlunsj

Det vil være salg av varm og kald mat, frukt og drikke i hallen under hele turneringen. Bodø BTK 
arrangerer i tillegg spiller-/trenerlunsj som serveres i eget rom. Ved bestilling via påmeldingsskjemaet 
vil dere for en rimelig penge få servert en sunn og innholdsrik lunsj med brød+pålegg, melk, juice, frukt 
med mer. Lunsjen vil være åpen 2–3 timer hver av dagene.

Overnatting Thon Hotell Nordlys: http://www.thonhotels.no/nordlys 
Når du skal bestille via nettet bruk rabattkoden: TH87822.
Når dere skal bestille pr telefon direkte til hotellet oppgir dere koden:  FFA BOR.
For øvrige overnattingsmuligheter, se www.bodobtk.no/STIGA_NORGES_CUP_3.html

Transport Det vil bli satt opp spillertransport mellom hoteller og spillehallen morgen og ettermiddag lørdag, samt 
om morgenen på søndag.

Påmeldinger:
Påmeldingsskjema Kun påmeldinger gjort på turneringens eget påmeldingsskjema (vedlagt) godtas som gyldig påmelding.
Påmelding Påmelding gjøres enten pr. post til: 

Bodø Bordtennisklubb v/Rolf Inge Olsen, Kleivavn. 15b, 8009 BODØ,
eller pr. E-post til : stiganc@bodobtk.no 
Vi vil kvittere for mottatte påmeldinger med en E-post. Ta snarest kontakt dersom du ikke mottar en slik 
kvittering  og senest innen 29.12.

Påmeldingsfrist Påmeldinger må være overnevnte adresser i hende senest innen mandag 22. desember 2008 kl 24.00.
Påmelding er bindende og etteranmeldinger godtas ikke.

Startkontingent Startkontingenten skal betales samlet, klubbvis iht. beløp på innsendt påmeldingsskjema.  
Betaling skjer via bank til 
Bodø Bordtennisklubb, Presthaugveien 12, 8074 Bodø, kontonummer: 8902 32 03724. 
Siste frist for betaling er 23. desember 2008. 

Velkommen til Thon Hotels!
Hos Thon Hotels kan du velge mellom 50 hoteller i hele Norge, fra Hammerfest  

i nord til Kristiansand i sør. Våre hoteller er fordelt på tre ulike konsepter; Budget, 
City og Conference. Ulike hoteller for ulike anledninger – det skulle bare mangle!

Faste lave priser. For deg som vil bo smart, enkelt og rimelig.

Profesjonelle møteplasser tilrettelagt slik at alt går etter planen.

Når du vil unne deg litt ekstra. Komfort og beliggenhet står i sentrum.

www.thonhotels.no, tel 23 08 02 00


