
Inviterer til 

Oslomesterskapet
i bordtennis

1.-2. desember 2012 i Høyenhallen.

“hobbyspillere, mosjonsspillere og lands-
lagsspillere i en og samme klasse”www.oslomesterskapet.no

Info

Påmelding: Email: paamelding@oslomesterskapet.no (kvittering på mottatt påmelding  
  blir mailet tilbake)
Påmeldingsfrist: 16.11.2012
Startkontigent: Sendes innen påmeldingsfristen til bankkonto 6084.06.06484
Informasjon: Svein Folkeson mob 93219905 og www.oslomesterskapet.no

Baller:  Hvite ***
Spillested: Høyenhallen, Traktorveien 15 (Høyenhallen skole rett ved Manglerud t-bane  
  stasjon
Bord:  Blå Stiga
Starttider: Spillestart vil være kl 10:00 begge dager
Tidsskjema: Blir offentliggjort innen 1   på www.oslomesterskapet.no

Turneringsleder: Svein Folkeson, epost: turneringsleder@oslomesterskapet.no
Premier:  Pengepremier, gavekort, medaljer, pokaler og nyttepremier.

Kiosk:  Fokuskafeen vil være åpen begge dager og servere varm mat, salat, baguetter,  
  kaker, vafler og drikke
Trekning: Klassene trekkes 30 minutter før klassestart. Spillerne må melde seg senest  
  45 minutter før klassestart. Sms til 93219905 er godkjent som meldemetode  
  forutsatt at den skjer samme dag som klassen skal spilles.
 
Annen info
• Turneringen er underlagt NBTF’s konkurransereglement med unntak om krav om  
 lisens i hovedklassen.
• I hovedklassen på lørdag og nybegynner/rekrutt klassen på søndag  vil innledende  
 puljespill  være best av 3 sett. Øvrige kamper er best av 5 sett.
• Styrkeseeding vil bli benyttet. I klasser med puljespill vil snakeprinsippet bli brukt  
 slik at de beste, nest beste og så videre blir jevnt fordelt på alle puljene.
• Spillerne dømmer for hverandre i puljespillet. I plasseringsspillet dømmer spillerne  
 sine egne kamper.
• Ranking per 1. november vil bli brukt i seedingen
• Følg med på våre hjemmesider www.oslmesterskapet.no for fortløpende oppdatering  
 om mesterskapet.

Vel møtt
Fokus BTK 

Vinnes hovedklassen lørdag 2 ganger på 3 år er premien kr. 20.000,-.

    

«Du kan vinne kr. 20.000,-»

desember.



Fokus inviterer til Oslomesterskapet i Bordtennis i Høyenhallen lørdag 01.12 
og søndag 02.12. Mesterskapet arrangeres i Høyenhallen/Fokushallen/Aulaen 
på Høyenhall skole.

Oslomesterskapet er kretsmesterskap for Oslo og Akershus. Vi blander ulike 
spillernivåer, aldere og kjønn i en og samme klasse på hoveddagen som er 
lørdag 1.desember. Både aktive spillere, bedriftsspillere og andre mosjonister 
deltar altså sammen.  I puljespillet vil det være alt fra de aller beste spillerne 
til de helt ferske spillerne i samme pulje. Uansett resultat i puljespillet spiller 
alle videre i turneringen og møter mer og mer jevn motstand utover dagen. 
Vi håper det oppleves positivt at dere får spilt mange kamper mot alle typer 
spillere. 

Hoved-klassen som heter «Oslomesterskapet for bedrift og aktiv» er en klasse 
åpen for alle. Man behøver ikke være aktiv spiller eller bedriftsspiller for å 
være med. Spiller du på en fritidsklubb, hjemme i kjelleren eller lignende er du 
velkommen til å delta.

I klassen som heter «Oslomesterskapet for bedrift og aktiv» vil det bli kåret 
Oslomestere i de forskjellige klassene etter hvilken plassering man får i klas-
sen utifra resultatlista.  F.eks. så vil den høyest plasserte piker 15 spilleren bli 
kåret som Oslomester i Piker 15. Følgende klasser vil ha oslomesterstatus: 
Totalvinner, DE, DJ, HJ,J15,G15,J13,G13   Alle som deltar har altså mulighet 
for å bli totalvinner og motta pengepremie. Bedriftsklassene vil ha sine egne 
sluttspill der de 4 høyest plasserte innen hver klasse går til et sluttspill med 
semi og finalespill. Bedriftsspillere vil dermed kunne få ekstra mange kamper. 
Sluttkampene for bedrift starter kl 14.  Bedriftsspillere tilbys i tillegg double-
turnering senere på lørdagen.

Søndagen starter som en stor breddeturnering for unge ferske bordtennisspill-
ere. Vi har delt inn i en klasse for 1 og 2 klassinger på grunnskolen, en klasse 
for 3-klassinger, en klasse for 4 klassinger, en klasse for 5-klassinger, en klasse 
for 6-klassinger og en klasse for 7-klassinger. Dersom det blir for få påmeldte 
i en klasse vil klassen bli slått sammen med en annen klasse. Her håper vi på 
yrende liv av mange yngre spillere. Senere på søndagen arrangeres en Veteran-
turnering som krever spillelisens, altså en klasse for aktive spillere over 35 år, 
fordelt på ulike aldersklasser.
Når 2 aktive spillere møtes telles kampene på Norgesrankingen. 
På vår www.oslomesterskapet.no ligger mer informasjon.

Tid Klasse Hvem kan delta Spilleform Pris
10:00

14:00

15:00
15:00
16:30
16:30
16:30
16:30

Oslomesterskapet bed-
rift og aktiv
Semi+Finale i damer 
bedrift A og B, og herrer 
bedrift A,B og C

Bedrift Herrer Double C
Bedrift Mixed Double
Bedrift Damer Double A
Bedrift Damer Double B
Bedrift Herrer Double A
Bedrift Herrer Double B

Alle bedriftsspillere og 
aktive spillere
Bedriftspillere i Oslo

Bedriftspillere i Oslo
Bedriftsspillere i Oslo
Bedriftsspillere i Oslo
Bedriftsspillere i Oslo
Bedriftspillere i Oslo
Bedriftspillere i Oslo

Puljespill med plas-
seringsspill
De 4 høyest plasserte 
fra resultatlisten  kval-
ifiserer til semifinaler i 
aktuell klasse
Cup
Cup
Cup
Cup
Cup
Cup

180,-

50,-
50,-
50,-
50,-
50,-
50,-

Tid Klasse Hvem kan delta Spilleform Pris
10:00

14:30

2-klasse, 3-klasse, 4-
klasse, 5-klasse, 6-klasse, 
7-klasse

Veteran 35-49, 
50-59, 60-69, 70+

Med klasse menes her 
klassetrinn i grunns-
kolen

Innledende pulje, der-
etter plasseringsspill.

Innledende pulje, 
deretter cup

70,-

100,-

Klasser Lørdag:

Prisene i double er pr spiller.

Klasser Søndag:


