
 

Kontonummer: 
4750.63.86752 
Trekning 

Trekning av hver klasse vil 
foregå ca. 20 minutter før 
kampstart i klassen. Alle delt-
akere må bekrefte sin delta-
kelse til turneringsledelsen 
senest 30 minutter før starten 
av klassen. TT Coordinator 
brukes som turneringspro-
gram.  

Turneringsledelse 

Erik Eidesen, Bjørn Helge 
Handegård, Egil Johansen, 
Gøril Heide, Sten-Eigil Si-
gurdsen. 

Dømming 

Spillerne dømmer selv i pul-
jespillet, og spillere som blir 
slått ut må regne med å døm-
me i senere runder. Arrangør-
klubben vil stille med egne 
dommere så langt det lar seg 
gjøre. 

Spillested 

Tromsdalshallen. 

Hallen åpner kl. 08.00 begge 
dager.  

 

Kampform 

Det spilles best av 5 sett 
til 11 i alle klasser. 

Det blir innledende pulje-
spill i alle klasser, for-
trinnsvis puljer med 3 
spillere/par. 

Påmeldte spillere i ran-
kingklassene i single og 
double, deles inn i klasser 
med ca. 12 deltakere ba-
sert på rankingpoeng pr. 
1. november. Inndeling i 
rankingklassene i single 
blir bestemt i løpet av 
lørdagen. I double vil 
spillerne deles inn i klas-
ser etter parenes totale 
poeng på onlinerankingen 

Premiering 

Premiering i følge NIF/
NBTF sine bestemmelser. 
Det vil bli pengepremier 
eller gavepremier. 

Klassebegrensninger 

Én klasse pr. starttids-
punkt. Klassen Under 35 
er åpen for alle som ikke 
er veteranspillere. Under 
18 er åpen for alle som er 
født tidligst 1.1.2005. Un-

der 13 er åpen for de som 
tilhører Gutter 13 eller 
yngre klasser.  
Gamle Helter-klassen er 
kun åpen for spillere som 
ikke har deltatt aktivt de 
siste 10 årene. Totally Open 
er en klasse åpen for alle, 
der vi håper at også gamle 
helter stiller mot nye helter. 
Nybegynner 15 er åpen for 
spillere som har startet med 
bordtennis i klubb i løpet av 
2022, men om man er født 
etter 1.1.2011, kan man del-
ta i denne klassen selv om 
man ikke har startet i klubb 
siste året. 
Seeding 

Klubbseeding og styrke-
seeding etter gjeldende reg-
ler. 

Påmelding 

Sendes på vedlagt skjema 
innen 15. november 2022 
til:  

postmaster@tromsobtk.no.  

Startkontingent 

Sendes innen 24. november 
2022 til Tromsø BTK. 
 

Generell informasjon  

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement. 

Spillerlisens må være løst av alle spillere, bortsett fra spillere som bare deltar i Gamle 
Helter, Totally Open eller som er født tidligst 1.1.2011. NIFs dopingbestemmelser gjel-
der på turneringen. Beskjed om endringer av turneringsopplegget vil gis til berørte klub-
ber og på Tromsø BTKs nettside: http://www.tromsobtk.no/MC22.php.  

Spørsmål om turneringen kan stilles til: Bjørn Helge Handegård tlf. 918 89776 eller til 
postmaster@tromsobtk.no. 

 

Mørketidscupen 2022 

K L A S S E R   

L Ø R D A G  

· Veteran 35, kr. 140,- 

· Under 35, kr. 140,- 

· Under 18, kr. 120,- 

· Under 13, kr. 100,- 

· Herrer A, kr. 140,- 

· Herrer D, kr. 140,- 

· Herrer F, kr. 140,- 

· Nybegynner 15, kr. 100,- 

· Gutter/Jenter 13, kr. 100,- 

· Double, kr. 70,- (pr. spiller). 
Rankingklasser 

 

S Ø N D A G  

· Gamle Helter, kr. 120,- 

· Rankingklasser, single, kr. 
120,- 

· Totally Open, kr. 140,- 

· Gutter 15, kr. 100,- 

· Jenter 15, kr. 100,- 

· Damer Åpen, kr. 140,- 

Bord:  Stiga Expert, Stiga 
Expert VM, Yasaka Progress 
Roller 

Baller:  Stiga ***  

Overdommer:  Bestemmes 
senere 

Tidsskjema lørdag 26.11 

Kl. 09.00: Veteran 35, Under 35, 
Under 18, Under 13 

Kl. 12.00: Herrer A, Herrer D, 
Herrer F, Nybegynner 15 

Kl. 15.00: Double 
(rankingklasser), Gutter/Jenter 
13 

Tidsskjema søndag 27.11 

Kl. 09.00: Totally Open, Gutter 
15, Jenter 15 

Kl. 10:30: Damer Åpen 

Kl. 11.30: Rankingklasser sing-
le, Gamle Helter 

Det kan bli forandringer i tids-

skjemaet, og justeringer vil bli 

opplyst på Tromsø BTKs nettsi-

de http://www.tromsobtk.no/

MC22.php 

Tromsø bordtennisklubb inviterer til Mørketidscupen 26.-27. 
november 2022 i Tromsdalshallen i Tromsø. 

Tromsø BTK fyller 40 år denne høsten, så denne turneringen 
markerer vårt 40-årsjubileum. Vi inviterer denne gangen inn til 
en «Gamle helter»-klasse der spillere som spilte i tidligere tider 

kan delta.  
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