




















Saantojaosto
Puheenjohtaja
Jasenet

Tuomarijaosto
Puheenjohtaja
Jasenet

Matti Kolppanen
Thomas Hallback

Juha Hyyppa
Yrjo Halavaara
Asko Kilpi
Pekka Kolppanen
Mikko Laakso
Kalevi Tikkanen
Pentti Niukkanen (TUL)

KOULUTUSVALIOKUNTA
Puheenjohtaja Jarkko Seppala
Jasenet Erkkl Enstrom

Tommi Nylund
Kalevi Tikkanen
Jouko Manni

Kehittamisjaosto
Puheenjohtaja
Jasenet

Jouko Manni
Esko Heikkinen
Juha Hyyppa
Aarne Kylakallio
Lauri Miettinen
Hannu Paanajarvi
Marjo Tamminen

Lajinlevittamisjaosto
Puheenjohtaja Jouko Manni
Jasenet Raimo Honkanen

Jouni Koskela
Ilkka Kokkonen
Taisto Arkko
Raimo Salonen
Matti Kokko
Kaiho Ruokamo
Kimmo Hovi

Harrastepingisjaosto
Puheenjohtaja Harry Sundell
Jasenet Kalevi Tikkanen

Tommi Nylund
Jarmo Siekkinen

MAAJOUKKUEVALIOKUNTA
Puheenjohtaja Esko Heikkinen
Jasenet Kalevi Tikkanen

Liisa Jarvenpaa
Tommi Nylund

Seniorijaosto
Puheenjohtaja
Jasenet

Juniorijaosto
Puheenjohtaja

Kalevi Tikkanen
Esko Heikkinen
Liisa Jarvenpaa
Peter Eriksson

Tommi Nylund
Kaj Weckstrom
Pentti Paivarinta
Anne Lampen (TUL)

KILPAILUANOMUKSET KAUDELLE
1992-93

SM-kilpailujen
GP-kilpailujen ja

muiden kilpailujen
kilpailuanomukset kaudelle 1992-93 on toimitettava SPTUn toimistoon 30.4.1992 mennessa.
Maaraajan jalkeen tulleita anomuksia ei huomioida, sen sijaan siirrot perustellusta syysta voivat
ol!a mahdollisia. SM-kilpailujen osalta on huomattava, etta ne tulee pelata SPTL:n maaraamalla
kalustolla. SPTLn kilpailuvaliokunta suorittaa SM-kilpailujen ollessa kysymyksessa asetetaan
salille erikoisvaatimuksia, esim. peliolosuhteet, sosiaalitilat, katsomotilat yms., jotka anojan tu-
lee ottaa SM-kilpailuja anottaessa huomioon. Kilpailusuunnitelmia laatiessaan seuroja kehoite-
taan huomioimaan, etta tulevallakin kaudella TOP-10:n ja sen karsintojen jarjestamisoikeudet
ovat seurojen anottavissa ja hyodynnettavissa paikallisena PR-tapahtumana. Myos Eurooppa-
liigan kotiotteluiden jarjestaminen on seurojen anottavissa.
Varsinainen anomuslomake postitetaan kaikille seuroille seuratiedotteen yhteydessa.

Kilpailuvaliokunta

PINNACLE 15.3.1992
Suomen Poytatennisliitto jarjestaa toiminimille, virastoille ja liikkeille tarkoitetun Pinnacle-kil-
pailun sunnuntaina 15.3.1992 Ruskeasuon Poytatennishallissa Helsingissa, alkaen klo 9.00.
Pinnaclessa pelataan Bruce Campbell Oy Ltd:n lahjoittamasta kiertopalkinnosta.
Kilpailut ovat avoimet kaikille toiminimille, virastoille ja liikkeille kautta maan. Kilpailut pelataan
Corbillon Cup-systeemin mukaan 2-henkisin joukkuein.

Osallistumisoikeus on C-luokan ja luokattomilla pelaajilla.

Mikali joku osallistuu kahdella tai useammalla joukkueella, on joukkueiden kokoonpano nimet-
tava etukateen.
Osanottomaksu, 150,- mk/joukkue, on suoritettava ennen kilpailupaivaa Suomen Poytatennis-
liiton tilille OKO 500001-1113.
Kirjalliset ilmoittautumiset pyydetaan lahettamaan osoitteella Suomen Poytatennisliitto, Radio-
katu 2, 00240 Helsinki.
llmoittautumisaika paattyy keskiviikkona 11.3.1992. Arvonta suoritetaan torstaina 12.3.1992.

TERVETULOA! SUOMEN POYTATENNISLIITTO

Juniorivalmennus
Tassa ensimmaisessa jutussa ha-
luan keskittya lihaskunnon ja
hengitys- ja verenkiertoelimiston
kunnon kohentamiseen juniori-
pelaajan nakokulmasta.

Voimaharjoittelu nuorella ialla ei ole lain-
kaan haitaksi, jos se tehdaan oikein. Talloin
ei puhuta viela punttitankoon tarttumisesta
vaan ihan vanha kunnon kuntopiiriharjoi-
tukset riittavat. Ne vahvistavat lihaspuolta
tasapuolisesti seka myos hengitys- ja ve-
renkiertoelimistoa.

Kuntopiiriharjoittelun seurauksena li-
hakset vahvistuvat ja tukevat nain ollen pa-
remmin luustoa seka yllapitavat lihastasa-
painoa. Tama heijastuu erityisesti lyonti-
suorituksissa, joissa valmistautuminen uu-
teen lyontisuoritukseen edellisen lyonnin
jalkeen on yleensa hyvan lihastasapainon
omaavalla pelaajalla parempi. Hyva lihas-
kunto toimii myos ennaltaehkaisevana
vammojen suhteen eli paikat kestavat pa-
remmin pelin rasitukset.

Viime junnuleirilla Vierumaella oli voi-
maharjoittelusta oppia antamassa Painon-
nostoliiton koulutus- ja valmennuspaallik-
ko Juhani Salakka. Han neuvoi junnuille
kehittaviii harjoitteita pelkalla kepilla teh-
den. Rinnallaveto seka tempausharjoitteet
palvelevat kehon kaikkia lihasryhmia ja
nain ollen ovat muidenkin lajien perushar-
joitteita. Junnuilla oli omakohtaisia koke-
muksia siita, etta vaikka valineena oli pelk-
ka keppi tuli siita silti paikat kipeiksi. On
muistettava, etta omaa vartaloaan hyva'ksi
kayttamalla pystyy tekemaan paljon erilai-
sia liikkeita ilman, etta otetaan levytanko
kateen. Junnu palautuu myos nopeasti te-
kemastaan suorituksesta. Tama on hyva
muistaa kun harjoituksia suunnitellaan.

Lenkkeilya, joka parantaa hengitys- ja
verenkiertoelimistoa ei tule myoskaan
unohtaa. Kolme juoksulenkkia viikossa pi-
tavat nama asiat kunnossa. Muista vaihdella
valilla juoksun tempoa, ettei joka lenkki
muodostu samanlaiseksi.

On selvaa, etta mikali pelaaja haluaa
paa'sta lajissaan huipulle tulee hanen tehda
fyysisia harjoitteita, jotta edellytykset tasa-
painoiseen kehitykseen poytatennispelaaja-
na ovat kunnossa.

Pitaa kuitenkin muistaa, etta kenenkaan
ei pida ryhtya tekemaan voimaharjoitteita
ilman asiantuntevaa ohjausta.

Seuraavassa numerossa keskitytaan hen-
kiseen valmennukseen.

Terveisin Tommi Nylund

PS. Edella esitetty juttu on aika pintapuoli-
nen, eli jos olet kiinnostunut asiasta ota
yhteytta joko minuun tai Kalevi Tikkaseen
niin saat asiantuntevaa neuvoa eri harjoit-
teista seka tietoa yleensakin voimaharjoit-
telusta ym. Teemme mielellamme myos
ohjelmia sinulle.
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