
VELKOMMEN TIL  

STIGA NORGESCUP #4 
Trondheim BTK har gleden av å invitere til sesongens 

fjerde og siste Stiga Norgescup-stevne den 18.-19. 
januar 2020 på Kolstad Arena i Trondheim. 

 
 
 
 

 

 
  



SPILLEPROGRAM 
 

LØRDAG 
PASS 1  PASS 2  

Damer Elite 210,- Damer Eldre Jr 150,- 

Herrer Elite 210,- Herrer Junior 130,- 

Para* 210,- Rankingklasse, Lørdag 
Puljer a 4 spillere, 2 til sluttspill 
Klasser deles inn etter ranking 

180,- 

Jenter 15 år 110,- 

Herrer C (u 1900p) 
Puljer a 3 spillere, 1 til sluttspill 

170,-   

Damer B (u 1500p) 
Puljer a 3 spillere, 1 til sluttspill 

170,-   

 
SØNDAG 
PASS 1  PASS 2  

Herrer Eldre Jr 150,- Damer Junior 130,- 

Gutter 13 år 110,- Gutter 15 år 110,- 

Jenter 13 år 110,- Jenter 11 år 110,- 

Rankingklasse, Søndag 
Puljer a 3 spillere, 1 til sluttspill 

170,- Gutter 11 år 110,- 

  Ranking-double** 
Puljer a 3 par, 1 par til sluttspill 

180,- 

 
 
“Stevnetieren” er inkludert i startkontingent-satsene. 
 

* Paraklassen vil bli delt opp i herre- og dameklasse, sittende og stående dersom vi får nok 
deltakere til slike klasser. Hvis ikke, vil klassene bli slått sammen til en felles paraklasse. 
 

** Ranking-double kan ikke kombineres med andre klasser på pass 2 på søndag. Det må altså 
velges mellom single- eller doubleklasse på søndag pass 2. 
 

Klasser med 3 eller færre påmeldte kan strykes etter beslutning av overdommer. Påmeldte spillere 
vil da bli kontaktet og får tilbud om å  bytte klasser der det er mulig. 
  



SPILLEFORM OG GJENNOMFØRING 
 

Obligatoriske SNC-klasser: 
De obligatoriske SNC-klassene er merket med fet skrift i spilleprogrammet på forrige side. 

● Alle kamper i de obligatoriske SNC-klassene spilles best av 5-sett med unntak av Damer og 
Herrer elite som spilles best av 7 sett fra kvartfinale. 

● I de obligatoriske SNC-klassene benyttes det puljespill med inntil 4 spillere i hver pulje, 
hvorav de to beste går videre til sluttspill (cup). 

● De obligatoriske SNC-klassene har begrensning på antall deltakere (se nederst på denne 
siden) 

● De høyest rankede spillerne i hver av de obligatoriske SNC-klassene (ikke Para og 11 år) 
er direkte kvalifisert til sluttspill etter følgende kriterier: 

○ 9 - 15 påmeldte deltakere = 2 spillere direkte kvalifisert. 
○ 16 - 31 påmeldte deltakere = 4 spillere direkte kvalifisert. 
○ 32 eller flere påmeldte deltakere = 8 spillere direkte kvalifisert. 

 
Øvrige klasser: 

● Herrer C og Damer B (lørdag) - Deltakerne deles inn i puljer á 3 spillere, hvor 
puljevinneren går videre til sluttspill (cup). 

● Rankingklasse, lørdag - Alle påmeldte rangeres etter rankingpoeng. Deretter deles 
klasser inn med 20 og 20 spillere. De 20 høyest rangerte spiller én klasse, deretter de 20 
neste i egen klasse, osv. 

○ Rankingklassene er kjønns-uavhengige; det mikses kvinner og menn. 
○ Det spilles puljespill med 4 spillere, hvor de to beste går videre til sluttspill (cup). 
○ For å justere for nivå og antall deltakere kan noen av klassene gå med enten flere 

eller færre deltakere enn 20. 
● Rankingklasse, søndag - Samme spilleform og gjennomføring som lørdagens 

ranking-klasse, men spilles i 3-er puljer, med 1 spiller som går videre til sluttspill (cup). 
● Ranking-double (søndag) - Alle påmeldte par rangeres etter rankingpoeng (sum av 

spillernes individuelle poeng). Deretter deles det inn i klasser med 12 par etter samme 
metode som singleklassene.  

○ Det spilles puljespill med 3 par, hvor puljevinner-paret går videre til sluttspill (cup). 
○ For å justere for nivå og antall deltakere kan noen av doubleklassene gå med enten 

flere eller færre deltakere enn 12. 
○ Double er kjønns-uavhengig og mikses slik man selv ønsker. Det er kun sum av 

rankingpoeng som benyttes for å dele inn i klasser. 
 
Maksimalt antall deltakere: 
Dersom deltakerantallet i de obligatoriske SNC-klassene overstiger det veiledende maksimale 
deltakerantallet, kan klassen deles i en A og en B-gruppe (etter ranking). Se tabell under for 
deltakerantall-begrensning: 

 
Klasser 

Maks antall 
deltakere 

Herrer elite, Herrer eldre junior, Herrer junior, Gutter 15, Gutter 13, Gutter 11 48 (veiledende) 

Damer elite, Damer eldre junior, Damer junior, Piker 15, Piker 13, Piker 11 24 (veiledende) 

 
  



PÅMELDINGS- OG ARRANGEMENTSINFORMASJON 
 

Påmelding Påmelding innen fredag 20.12.2019 via plattformen ttadmin 
(https://ttadmin.webzenter.com/ext?function=Register&TournamentId=179 ) 
eller på epost til pamelding@trondheimbtk.no. 
 

Etteranmeldinger godtas ikke i SNC-klasser. I innlagte klasser kan 
overdommer godta etteranmelding dersom det ikke går ut over tidsskjemaet. 

Startkontingent Startkontingent faktureres samlet til hver påmeldt klubb etter at 
påmeldingsfristen er gått ut. Forfallsdato blir mandag 30.desember, og må 
betales innen denne. 

Deltakelse Det er maksimalt tillatt å delta i én klasse per turneringspass. 
Begrensning Ved stor deltakelse har Overdommer anledning til å begrense 

deltakerantallet. Begrensninger vil først gjøres i de “innlagte” klassene. 
Berørte deltakere vil bli kontaktet. 

Stevneleder Rolf Erik Paulsen, e-post: rolf@trondheimbtk.no, mobil: 920 64 636 
Overdommer Marianne Troppen Hornnes. 
Ass. overdommer Danh Tran. 
TD Torstein Rønningen. 
Dommere Arrangøren stiller med dommere iht. regelverket. Spillerne dømmer selv i 

puljespillet. Utslåtte spillere vil bli bedt om å dømme en kamp. 
Seeding Etter NBTFs reglement. 
Trekning Etter gjeldende regler blir trekning gjennomført 30 min. før klassestart. 
Oppmøte 45 minutter før klassestart. 
Spillested NY HALL! Kolstad Arena, Blisterhaugveien 17, 7098 Saupstad. 

Det spilles på opp mot 28 bord. 
Start Offisielle klasser starter kl 10:00 på lørdag og 09:00 på søndag. 

Ikke-obligatoriske klasser vil starte kl 09:00 på lørdag (Herrer C / Damer B). 
Hallen åpnes klokken 07:45 begge dager. 

Bord STIGA Expert VM Blå og STIGA Expert Roller Blå 
Baller STIGA xxx Perform, hvite 

Premiering Etter NBTFs reglement.  
 

I Damer elite, Herrer elite og Para-klassen vil det bli følgende pengepremier: 
1.plass: 3000,-  2.plass: 1500,-  3.plass: 750,- 
 

Justering av summene i Para-klassen vil bli gjort dersom denne blir delt opp i 
stående og sittende og/eller damer og herrer. 

Lisens Alle lisenspliktige spillere skal ha innbetalt lisens for å kunne delta på 
stevnet. Se NBTFs konkurransereglement. 

Tidsskjema Detaljert tidsskjema legges ut på NBTFs og Trondheim BTKs hjemmesider. 
Servering Det blir salg av drikke og mat i kafeteriaen under stevnet. 
Antidoping NIFs dopingreglement gjelder for alle deltakere. 
Reglement Stevnet er underlagt NBTFs konkurransereglement. 
Overnatting Vi anbefaler NBTFs samarbeidspartner Thon hotell i Trondheim. Det er flere 

Thon-hoteller i Trondheim Sentrum. 
 

Det vil også være mulig å overnatte i Trondheim BTKs lokaler på Lade - 2.5 
kilometer unna idrettshallen. Vi har begrenset plass i hallen - så det er 
“førstemann til mølla” - pris er 125,- pr natt pr person. Ved overnatting er det 
krav (brannforskrift) om at voksen person er med for å holde vakt. 

https://ttadmin.webzenter.com/ext?function=Register&TournamentId=179
mailto:rolf@trondheimbtk.no


 
 

BRUK NBTFs SAMARBEIDSPARTNERE 
DE STILLER OPP FOR DEG OG NORSK BORDTENNIS 

 
 

 


