
Kjelsås Bordtennisklubb (KBK) inviterer til

Skaar Cup
i Bjølsenhallen i Oslo 5. og 7. mai 2014

Klasser:
Mandag 5. mai kl 17.30: Rankingturnering Åpen kr. 150,-

Krever lisens, premier til de tre beste samt de to beste i klassene 
B, C og D.

Onsdag 7. mai kl 17.30: Rankingturnering Barn (15 og yngre) kr. 100,-
Åpen for alle (lisens ikke nødvendig). Premier til de tre beste i 
Gutter/Jenter 13 og 15. Deltakerpremier til alle i 11 års-klassen. 

Spilleform Rankingturnering Åpen
Skaar Cup arrangeres som rankingturnering. Det spilles en innledende pulje hvor deltakerne 
deles inn etter snakeprinsippet og norgesrankingen. Det blir så sluttspillpuljer mellom 
puljeenere, puljetoere, osv. Det hele avsluttes med en siste plasseringskamp.

Tilsammen blir det mellom 7 og 9 kamper for hver spiller. 

Spilleform Rankingturnering Barn
Rankingturnering for barn arrangeres som en A og en B turnering. Deltakerne deles inn etter 
nivå (ranking). Spillere som ikke har ranking settes inn etter alder. Obs: Ved lav deltakelse 
kan A og B turnering bli slått sammen.

Tilsammen blir det mellom 7 og 9 kamper for hver spiller. 

Stevnestart:
Mandag og onsdag klokken 17.30. Meld din ankomst til sekretariatet senest 30 min før start.

Begrensninger :
Det vil være en begrensning på 32 deltakere mandag og 44 deltakere onsdag. Kjelsås BTK 
forbeholder seg 12 plasser, mens det ellers vil være en begrensning på 12 deltakere pr klubb.

Påmelding:
På e-post til magnus@vikstrom.no eller 988 53 002, senest mandag 28. april.
Angi ditt navn og klubb. Samlet påmelding pr. klubb foretrekkes.

Startkontingent:
Kontingent: overføres ved påmelding til:
Kjelsås Bordtennisklubb, Postboks 3448 Bjølsen, 0406 OSLO, kontonummer: 0530.31.32297 
Samlet innbetaling pr. klubb foretrekkes.

mailto:magnus@vikstrom.no


Norgesranking:
Åpen rankingturnering er approbert og kampene teller på NBTF’s OnlineRanking.

Dømming:
Deltakere dømmer selv. Overdommer utnevnes på et senere tidspunkt.

Bordtennisutstyr:
Stiga og Donic bord. Baller Stiga Competion *** hvite.

Servering:
Butikk i 1. etasje.

Premiering:
Hele påmeldingsavgiften går tilbake i premier. 

Åpen Rankingturnering (Eksempel med 32 deltakere):
Premier til de tre beste

1. 1000,-
2. 500,-
3. 250

Klassepremier til de to best plaserte i Herrer B, C og D
1. 500,- 
2. 250,-

Rankingturnering Barn:
Premier til de tre beste i Gutter/Jenter 13 og 15 både i A og B turneringen. Deltakerpremier til 
alle i 11 års-klassen.

Adresse:
Bjølsenhallen, Moldegaten 7, Oslo. (Andre etasje, over Meny butikken).
Se kart og veibeskrivelse på KBK’s web-sider: http://www.kjelsaas-btk.no/kart.php.

http://www.kjelsaas-btk.no/kart.php

