KILPAILUKUTSU
Seimäjoen Sisu, Peräseinäjoen Toive, Kurikan Visa ja Kotirannan Kunto järjestävät SPTL:n
luvalla pöytätenniksen D- ja E-luokkien SM-kilpailut 15.–16. syyskuuta 2018 Seinäjoen
Uimahalli-Urheilutalolla osoitteessa Kirkkokatu 15, 60100 Seinäjoki. Pelipaikan ovet
avautuvat molempina päivinä klo. 8.00.
Kilpailuluokat ja ilmoittautumismaksut:
D-luokan kaksinpeli, M-1500 15 €
D-luokan nelinpeli, MN-1500 20 € (pari)
E-luokan kaksinpeli, M-1300 15 €
E-luokan nelinpeli, MN-1300 20 € (pari)
Kaikissa luokissa käytetään pooli- ja jatkocup -järjestelmää. Luokat pelataan 3-5 pelaajan
pooleina ja pooleissa lepovuorolaiset tuomitsevat. Jatkopeleissä tuomareina toimivat
järjestävien seurojen pelaajat. D-luokkaan saavat osallistua kaikki ne, joiden rating-pisteet
ovat olleet 1.7.2018 korkeintaan 1500 pistettä sekä ne, joiden pisteet ovat leikkuripäivänä
2.9.2018 voimassa olevalla rating-listalla korkeintaan 1500-pistettä. E-luokassa raja on
vastaavasti 1300 pistettä.
Kilpailuun osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen
pelaaja voi osallistua kilpailuihin, jos hän on 15.9.2018 mennessä asunut yhtäjaksoisesti
Suomessa kaksi vuotta tai jos hän on juniori, asunut yhtäjaksoisesti Suomessa vuoden.
Alustava aikataulu:
Lauantai:
D-luokan kaksinpeli, alkupoolit +
1 jatkokierros
D-luokan nelinpeli, alkupoolit +
1-2 jatkokierrosta
E-luokan kaksinpeli, alkupoolit +
1 jatkokierros
E-luokan nelinpeli, alkupoolit +
1-2 jatkokierrosta

Sunnuntai:
D-luokan kaksinpeli, 16 parasta
D-luokan nelinpeli, 4 parasta
E-luokan kaksinpeli, 16 parasta
E-luokan nelinpeli, 4 parasta

Otteluiden täytyy olla pelattu sunnuntaihin klo 15 mennessä ja aikataulut suunnitellaan sen
mukaan. Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin osallistujamääristä riippuen.
Pallo: Tibhar 40+ SL (valkoinen muovipallo).
Palkinnot: SM-mitalit neljälle parhaalle.
Rating-leikkuripäivä: sunnuntai 2.9.2018.
Arvonnat: Pooliarvonta tehdään 6.9.2018 osoitteessa Takunvainionkatu 2 C 28 33710
Tampere. Kilpailuvaliokunta arpoo jatkocup-vaiheen. Arvonta ja aikataulu julkaistaan pian
sen jälkeen.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Ilmoittautuminen tällä lomakkeella 5.9.2018 mennessä.
Ilmoittautumisten seuranta tästä linkistä. Tiedustelut sähköpostitse
juha.julmala<at>gmail.com tai puh. 040-6817610.
Ilmoittautumismaksut maksetaan ennakkoon 13.9.2018 mennessä Seinäjoen Sisun
pöytätennisjaoston tilille: FI35 8000 2332 7222 88.
Ylituomari: Jukka Dahlström, muu kilpailujohto: järjestävien seurojen pöytätennisjaostot.
Uimahalli-Urheilutalon kahvio Cafe&Shop Vapari palvelee kilpailujen ajan. Tarjolla on
runsaasti erilaisia makeita ja suolaisia vaihtoehtoja sekä ruokaisia salaatteja.
Tervetuloa Seinäjoelle pelaamahan ja viihtymähän!

