Harestua IL - Bordtennis ønsker velkommen til Kretsmesterskap for Oppland lørdag 4. november.
Kretsmesterskapet er tilpasset både elite og bredde, i tillegg til nybegynnere og trim. Her kan alle delta
uansett nivå og alder.
Kretsmesterskapet blir arrangert i Harestua Arena som i tillegg til å ha vanlig "håndballhall" har egen bordtennishall.
Web-versjon av invitasjonen og informasjon om regionscupen finnes også på www.harestuabordtennis.no
Kl. 0900

Pass 1
Jenter / Damer Dobbel
15 år Dobbel
Åpen Dobbel

KL.11:00

Pass 2
Gutter / Jenter 11 år
Gutter 15 år
Jenter 15 år
Herrer C
Herrer E. Jr
Damer Åpen
Sjåførklasse/Trimklasse*

Kl. 14:30

Pass 3
Jenter / Gutter 9 år
Gutter 13 år
Damer eldre jr
Herrer Åpen
Nybegynnere 15*
Herrer E
* trenger ikke lisens.

Morgenpasset/Dobbelklasser: Starter kl. 09:00
Formiddagspassene:
De fleste klasser starter starter ca kl. 11:30, men enkelte klasser vil kunne starte litt senere
Ettermiddagspassene:
Enkelte klasser kan ha oppstart fra 14:00. Evt senere.
Alle deltakere må ha betalt lisens ift. NBTF regler. Unntatt Nybegynner og Sjåfør/trimklasse.
Vi gjør oppmerksom på mulighet for engangslisens.
Begrensninger:
Tidsskjema:

Oppmøte:

Du kan melde deg på i 2 klasser i tillegg til Dobbel, men kun 1 klasse pr. pass. Ved liten deltakelse blir klasser slått sammen.
Sammenslåing gjøres primært på tvers av kjønn.
Tidsskjema vil bli lagt ut på våre hjemmesider minst 2 dager før stevnestart.

Stevne starter begge dager kl. 09:00. Hallen er åpen fra klokken 08:00.
Oppmøte senest 45 minutter før klassestart iht. tidsskjemaet. Husk å passe på at du blir registrert ved ankomst.

Puljespill, best av fem sett. Ved stor deltakelse forbeholder vi å kjøre 3 sett i hele eller deler av klassene.

Spilleform:

For å kunne melde seg på i nybegynnerklassene kan man ikke ha spilt aktivt i klubb mer enn ca. 1 år, evt. at man har spilt såpass
lite at man fremdeles kan kategoriseres som nybegynner (uansett maks 2 år i klubb)
Det tas forbehold om forandringer i enkelte klasser ved stor deltagelse.

Påmelding:

Vi ønsker samlede påmeldinger per klubb. Benytt vedlagt påmeldingsskjema (excel). Påmelding sendes
på mail til adressen: Harestua@outlook.com

Påmeldingsfrist:

Betaling:

Fredag 27 oktober 2017. Etteranmeldinger vil være mulig så lenge tidsskjemaet tillater det. Ekstra avgift
på kr 30,- per klasse ved etteranmelding.
Vi sender faktura etter påmelding som betales innen få dager. Startkontingent skal være betalt før stevnestart

Premier:
Pokaler og nyttepremier i alle klasser, samt deltakerpremie i klassene 9 og 11 års klasser. En deltakerpremie pr spiller.
Dømming:

I puljespillet dømmer spillerne hverandre. Utslåtte spillere må være forberedt på å dømme en kamp i sluttspillet.

Harestua Arena:

Beliggenhet for hallen finnes her. GPS 60.207471, 10.714296
Adresse: Elvefaret 22, 2743 Harestua
Det er begrenset tribuneplass i hallen. Bagger og yttertøy må derfor oppbevares i garderoben slik at dette ikke opptar
unødvenig plass.
Husk innesko, også for de som ikke spiller. Forbud mot utesko gjelder i hele anlegget.

Parkering:
Transport :

Det er godt med parkeringsplasser ved hallen. Alternative parkeringsplasser finner dere her.
NSB Gjøvikbanen har stoppested på Harestua som ligger 300m fra hallen, togtider finner dere her eller på
www.nsb.no

Seeding:

Seeding etter NBTFs reglement

Trekning:

Trekning 30 minutter før klassestart

Bord:

20-25 bord avhengig av behov. Stiga Expert og Andro.

Baller:

Double Happiness.

Servering:

Kontakt:

Det vil bli kiosk i hallen med diverse utvalg. Varm og kald mat. Mulighet
for å betale med Vipps
Harestua@outlook.com
Stig Amundsen tlf. 48 01 25 92

Harestua IL - Bordtennis takker våre sponsorer for støtten.

