
                                                

YNM kansalliset

         YNM järjestää SPTL:n luvalla lauantaina 01.10. 2016 klo10.00 alkaen 
kansalliset pöytätenniskilpailut. Kilpailupaikkana on Ylikiimingin koulu, 
osoite Opinkuja 4.

Kilpailuluokat:

Rating-luokat:
Rating-luokkaan ilmoittautuneet jaetaan ratingin paremmusjärjestyksen perusteella min. 7-8 pelaajan pooleihin, 
paitsi MK jossa max pelaajamäärä/pooli on 6. Kaksi parasta jatkaa jatkopeleihin. On myös mahdollista että luokan 
paremmuusjärjestys ratkaistaan poolin tulosten perusteella eikä jatkopeleja tarvita (yksi pooli/luokka).  
Pelisysteemistä johtuen luokat voidaan nimetä lopullisesti vasta arvontatilaisuudessa. Vain yksi rating-
luokka/pelaaja.

Miesten nelinpeliluokka (MN):
Pelataan max 4 parin pooleissa. Kaksi parasta paria pääsee jatkopeleihin. Ei rating-rajoituksia.

1850-nelinpeliluokka (B-NP):
Pelataan max 4 parin pooleissa. Kaksi parasta paria pääsee jatkopeleihin. Pelaajien maksimi rating-arvo 
1850.

1450-nelinpeliluokka (C-NP):
Pelataan max 4 parin pooleissa. Kaksi parasta paria pääsee jatkopeleihin. Pelaajien maksimi rating-arvo 
1450.

Juniori-Rating (12-v tai alle, synt. 2004 tai myöh.)
Pelataan max 8 pelaajan pooleissa. Pelaajilla oltava lisenssi. Pelaaja voi osallistua myös normaaliin Rating-
luokkaan.

Harrastelijat/pingiskoulu(ei lisenssiä):
Pelataan max 8 pelaajan pooleissa. Luokka jaetaan tarvittaessa aikuisiin ja junioreihin. Luokkaan voi osallistua
ainoastaan pelaajat joilla ei ole kilpailulisenssiä.

Ottelut pelataan paras viidestä systeemillä 11 pisteeseen. Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin pelajien määrästä
riippuen. Pooliluokissa vapaa pelaaja tuomaroi, cupvaiheessa hävinnyt pelaaja.



Osallistumismaksut: 
Ratingluokka: 20€
Nelinpelit: 10€/pelaaja.
Juniori-Rating, Harrastelijat/pingiskoulu: 10€

Maksut YNM:n tilille FI32 5530 0350 01975 tai kisapaikalla käteisenä.

Ilmoittautumiset: Nettilomakkeella sunnuntaihin 25.09.2016 klo 16.00 mennessä:

Ilmoittautuminen: http://goo.gl/6lmmY4
Ilmoittautuneiden lista on nähtävissä: http://goo.gl/mhlG5n

Yhteystiedot ja tiedustelut: Seppo Hiltunen  puh. 0409387338, seppo.hiltunen@kotikone.fi

Arvonta: Lopullinen  arvonta suoritetaan kisapaikalla  puoli  tuntia  ennen luokan alkamista.  Alustava
luokkajako osallistujineen julkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Leikkuri: Rating-leikkuripäivä on  24.09.2016

Kilpailupallo: Nittaku Premium***, muovi

Palkinnot: Ykkösille pokaalit, muut palkinnot pystejä tai mitaleja.

Ylituomari: Janne Annunen, muu kilpailujohto YNM:n johtokunta.

Aikataulu: Kilpailut aloitetaan kaikilla nelinpeliluokilla, Juniori-Rating-luokalla sekä Harrastelijat/pingiskoulu
-luokalla klo 10.00. Ratingluokat alkavat samanaikaisesti klo 13.00 nelinpelien päätyttyä.

Muu info: Pelit pelataan 12 pöydällä. Pelipaikalla on kahvio. Pelaajia pyydetään olemaan paikalla viimeistään
puoli tuntia ennen luokan alkamista.

 

Tervetuloa Ylikiiminkiin pelamaan!
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