Kjelsås Bordtennisklubb arrangerer

Kjelsås Open
Lagturnering Oslo 21. august 2021
Innledning
I Kjelsås Open deltar ni tomannslag. Lagene kan være rene klubblag eller sammensatte lag
med spillere fra flere klubber. Det spilles to runder med puljespill slik at alle lag får fire
kamper.
Påmelding:
Det er plass til 9 lag. Tre plasser forbeholdes arrangør.
Frister:
 1 juli: Ved flere enn ni lag påmeldt innen 1 juli går plassene til lagene med høyest
rankede spillere.
 2 juli – 13 august: Først til mølla så lenge det er ledige plasser.
I tillegg til rene klubblag er det mulig å melde på mixed-klubb lag. Påmelding med navn på
alle spillere sendes på e-post til magnus@vikstrom.no eller 988 53 002.
Påmeldingsavgift: 300,- per lag betales til Kjelsås BTK v/Magnus Vikstrøm ved påmelding.
Vipps til 988 53 002 eventuelt betal til kontonummer 9775 08 78710. Ingen påmelding
registreres før startkontingent er mottatt. Lag som eventuelt ikke får plass får tilbake
påmeldingsavgift.

Deltakerbegrensing
Turneringen er beregnet å kunne gjennomføres etter reglene i trinn 3 i gjenåpningsplanen. Det
er derfor satt en grense på maks 20 personer i hallen for å kunne opprettholde 1-meters
regelen som per dags dato gjelder nasjonale idrettsarrangement med voksne deltakere.
Dersom forventete lettelser av 1-meters regeler i trinn 4 trer i kraft innen 21 august vil vi åpne
for at lag kan stille med flere enn to spillere, samt coacher, dommere og tilskuere. Lag som
ønsker å stille med flere enn to personer bes oppgi dette ved påmelding.
Dersom endrede regler fører til at turneringen avlyses blir deltakeravgift refundert.

Spilleform
Det trekkes om hvilket lag som er hjemmelag/bortelag og lagene velger fritt hvilken spiller
som spiller i posisjon AB eller XY. Et lag kan velge å sette inn en tredje spiller (dersom
deltakerbegrensingen opphører) i doublekampen. Dette må meldes før kampen starter.
Lagkampene spilles på to bord etter følgende skjema:

Lagkampen er over når et lag har vunnet tre kamper, men alle kamper som har startet spilles
ferdig og teller på rankingen.
Det spilles to runder med puljespill med 3 lag per pulje. Ener i puljene går til A-sluttspill,
toere går til B-sluttspill og treere til C-sluttspill. Alle lag får dermed fire lagkamper.
Ranking
Det brukes snakeseeding basert på norgesrankingen. Hvis mulig benyttes også klubbseeding
slik at to lag fra samme klubb ikke havner i samme pulje. Turneringen er approbert og det
kreves lisens for å delta. Kampene teller på NBTF’s OnlineRanking.
Tidsskjema:
Hallen åpner: 09:00
Innledende runde: 10:00
Sluttspill ca: 13:00
Premieutdeling ca: 16:30
Utstyr:
Det spilles på 6 bord med hagestørrelse på ca 10 x 5 meter.
Baller: 3* 40+ Stiga Perform
Dømming:
Laget som ikke spiller dømmer kamper mellom de andre lagene i puljen.
Servering:
Butikk i 1. etasje.
Premiering:
A Sluttspill: Første plass 2000,- Andre plass 1000,B Sluttspill: Første plass 700,C Sluttspill: Første plass 300,Adresse:
Bjølsenhallen, Moldegata 7, Oslo. (Andre etasje, over Meny butikken). Se kart og
veibeskrivelse på KBK’s web-sider: http://www.kjelsaas-btk.no/kart.php.

