
MPS kansalliset 20.4.2019 KILPAILUKUTSU 
 
Aika ja paikka 
Lauantai 20.4.2019 klo 10.00 alkaen, viihdeuimala Rantakeidas, Kunnanmäki 3, Rantakylä, Mikkeli. 

 
Kilpailuluokat ja osallistumismaksut 
 

RATING-LUOKKA 
Rating-luokkaan ilmoittautuneet jaetaan ratingin paremmuusjärjestyksen perusteella luokkiin 
(osittain arpomalla), joissa on max 12 pelaajaa. Luokat pelataan kahdessa viiden tai kuuden 
pelaajan poolissa. Kunkin poolin kaksi parasta pelaajaa etenevät kyseisen luokan jatko-cupiin. Jos 
kilpailujen osallistujamäärä sen mahdollistaa, viiden pelaajan pooleissa pelanneet pelaajat 
pelaavat sijoitusottelut: A poolin 5. vs B poolin 5. ja 4. vs 4. ja 3. vs 3. Pooleista pyritään 
saamaan yhtä suuret ja takaamaan kaikille 5-6 varsin tasaväkistä ottelua. Pelisysteemistä johtuen 
luokat nimetään lopullisesti (MK, M1800 jne.) vasta, kun arvonta on tehty. Rating-luokkia voidaan 
järjestää max 6 kpl, joten enimmäismäärä osallistujia on 72. Pelaajat varmistavat 
osallistumisensa RATING-luokkaan nettilomakkeen ilmoittautumisjärjestyksessä (72 ensimmäistä). 
Osallistumismaksu on 20 €. 
 
M-17 
Luokka pelataan pooleina, ja kunkin poolin kaksi parasta pelaajaa etenee jatko-cupiin. Juniorit 
voivat osallistua myös RATING-luokkaan. Osallistumismaksu on 10 €.  
 
N-17 
Luokka pelataan pooleina, ja kunkin poolin kaksi parasta pelaajaa etenee jatko-cupiin. Juniorit 
voivat osallistua myös RATING-luokkaan. Osallistumismaksu on 10 €. 
 
Harrastajat 
Harrastajat-luokassa pelaajan rating saa olla enintään 1000. Luokkaan ei tarvita kilpailulisenssiä. 
Osallistumismaksu on 10 €. 
 
Tasoitusnelinpeli (cup) 
Parien rating-arvot lasketaan yhteen ja suuremman arvon omaava pari aloittaa aina nollasta. 200 

pisteen ratingero tarkoittaa 1 pistettä. Esim. ((1700+1500)-(1400+1300)):200 = 2,5 → aloitus 0-3.  

Maksimitasoitus 0-8. Osallistumismaksu on 10 €/pari. Hävinneet pelaajat ovat velvollisia 

toimimaan tarvittaessa tuomareina. 

 
Pelaaja saa osallistua vain kahteen luokkaan ja tasoitusnelinpeliin. Junioriluokat yhdistetään 
tarvittaessa yhdeksi luokaksi. Rating-leikkuripäivä on sunnuntai 14.4.2019. 
 
Kilpailuihin ilmoittaudutaan nettilomakkeella sunnuntaihin 14.4.2019 klo 23.59 mennessä. 
Tiedustelut sähköpostitse mikkelin.palloseura@gmail.com 
 

Ilmoittautumislomake    Ilmoittautumisten seuranta  
 
Arvonta ja alkamisajat 
Arvonta on torstaina 18.4.2019 klo 18.00, jonka jälkeen arvonnat ja tarkentunut aikataulu julkaistaan 
Suomen Pöytätennisliitto ry:n www-sivuilla. 
 
Pallo: Valkoinen Nittaku Premium 3*** 40+ 
 

mailto:mikkelin.palloseura@gmail.com
https://forms.gle/2v5dwKXPAD5uHXW2A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13c5PQNtUfyJgsCLDQdelC1Z33NKiasKlRM8aojnKRNA/edit?usp=sharing


Kilpailun johto ja maksut 
Kilpailun ylituomarina toimii Jukka Dahlström ja vetäjänä Pia Paakkulainen. Osallistumismaksut 
suoritetaan paikan päällä tai etukäteen seuran tilille FI66 1099 3007 1009 48, jolloin kilpailupaikalla 
tulee esittää tosite maksusta. 
 

Tervetuloa Mikkeliin! 
 


