KILPAILUKUTSU
Peräseinäjoen Toive järjestää SPTL:n luvalla kansalliset pöytätenniskilpailut lauantaina ja
sunnuntaina 11.-12.4.2020 Kauhajoen Uimahalli-Urheilutalo Virkun Tennishallissa osoitteessa
Urheilutie 3, 61800 Kauhajoki. Ovet avautuvat molempina päivinä klo 8.00. Käynti lähimpänä
parkkipaikkaa olevasta ovesta.

Luokat ja ilmoittautumismaksut:
Lauantai:

Sunnuntai:

Pingiskoulu (pooli) (ei tarvita lisenssiä) 5 €
Juniori-rating (s. 2002 tai myöh.) (pooli) 8 €
M-800 (pooli) 10 €
M-1000 (pooli) 12 €
M-1150 (pooli) 12 €
M-1300 (pooli) 12 €
M-1500 (pooli) 12 €
M-1650 (pooli) 12 €
M-1800 (pooli) 12 €
M-2000 (pooli) 15 €
M-2100 (pooli) 15 €
MK (pooli) 18 €

Pingiskoulu (pooli) (ei tarvita lisenssiä) 5 €
Juniori-rating (s. 2002 tai myöh.) (pooli) 8 €
M-850 (pooli) 12 €
M-1050 (pooli) 12 €
M-1200 (pooli) 12 €
M-1350 (pooli) 12 €
M-1450 (pooli) 12 €
M-1550 (pooli) 12 €
M-1950 (pooli) 15 €
M-2050 (pooli) 15 €
MK (pooli) 15 €
Nelinpeli (cup) 15 € / pari

Luokka pelataan, mikäli 4 pelaajaa ilmoittautuu. Tarvittaessa luokkia voidaan yhdistää. Ottelut
pelataan paras viidestä ja erät yhteentoista pisteeseen. Kilpailut pyritään pelaamaan 3-5 pelaajan
pooleissa. Alkupooleissa vapaa pelaaja toimii tuomarina. Myös jatkopeleissä saatetaan määrätä
edellisellä kierroksella tippuneita vapaita pelaajia tuomareiksi, mutta ensisijaisesti pyritään
käyttämään omia tuomareita.
Pelaajalla on oikeus osallistua yhteen luokkaan yhdessä aikatauluryhmässä. Pingiskoululuokkaan ei
tarvita lisenssiä. Ryhmän 4 pelaajat voivat pelata Nelinpeliluokkaa samaan aikaan kuin
pooliluokkiaan. Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli osallistujamäärää
joudutaan rajoittamaan. Jokaiseen ryhmään mahtuu vähintään 60 pelaajaa.

Alustava aikataulu:
Lauantai:
Ryhmä 1 klo 9.00-12.30: Juniori-rating, M-1000, M-1500, M-2000
Ryhmä 2 klo 12.30-16.00: Pingiskoulu, M-1300, M-1800, MK
Ryhmä 3 klo 16.00-19.30: M-800, M-1150, M-1650, M-2100
Sunnuntai:
Ryhmä 1 klo 9.00-12.30: Juniori-rating, M-1050, M-1450, M-2050
Ryhmä 2 klo 12.30-16.00: Pingiskoulu, M-1200, M-1550, MK
Ryhmä 3 klo 15.00-19.30: Nelinpeli (voit osallistua ryhmän 4 luokkiin, vaikka pelaisit nelinpeliluokassa samaan aikaan)
Ryhmä 4 klo 16.00-19.30: M-850, M-1350, M-1950
Ilmoittautumiset: Viimeistään maanantaina 6.4.2020 tällä lomakkeella. Ilmoittautumistilannetta
voi seurata täältä. Tiedustelut: Juha Julmala puh. 040-681 7610, juha.julmala@gmail.com.
Rating-leikkuripäivä: Sunnuntai 29.3.2020.
Arvonta: Torstaina 9.4.2020 klo 18 osoitteessa Julmalantie 36, 61100 Peräseinäjoki.
Ylituomari: Juha Julmala. Muu kilpailujohto PeTon pöytätennisjaosto.
Ilmoittautumismaksut: Maksetaan paikan päällä tai tilille: FI15 5338 0220 0692 17/PeTo
pöytätennisjaosto. Perimme osallistumismaksun pelaajilta, jotka jäävät ilmoittamatta pois
kilpailuista.
Pelipallo: Tibhar *** 40+ SYNTT NG (valkoinen)
Palkinnot: Pokaaleita ja tavarapalkintoja ym. Lauantain MK-luokassa ja sunnuntain
Nelinpeliluokassa palkintoina 100 euron pääpalkinnot.
(MK:n (la) voittajalle 100 €, Nelinpelissä 50 € molemmille voittajaparin pelaajille)

Majoitus ja kuljetus: Hotelli-Ravintola Aronkeidas tarjoaa majoitusta: 1 hh 65 €/vrk 2 hh 90 €/vrk.
Pystymme tarvittaessa järjestämään myös koulumajoituksen hintaan 10 €/yö.
Julkisilla saapuville järjestetään tarpeen mukaan kuljetus Seinäjoelta tai Jalasjärveltä.
Kahvio ja lounas: Kisapaikalla kahvio, josta saatavilla molempina päivinä edulliseen hintaan
keittolounas, suolaista ja makeaa purtavaa sekä muita virvokkeita.
Kilpailupaikalla on myynnissä MN-Pingiksen tuotteita. Tuotteita voi tilata paikalle myös etukäteen.

Tervetuloa Kauhajoelle pelaamahan ja viihtymähän!

KONEURAKOINTI J. KOIVISTO KY

PARTURI SIRPA HAAPALA

INVITATION
With the permission of Finnish Table Tennis Association Peräseinäjoen Toive is organising national
table tennis competition on Saturday and Sunday 11.-12.4.2020 at Kauhajoen UimahalliUrheilutalo Virkku’s Tennis hall. Address of the venue is Urheilutie 3, 61800 Kauhajoki. Venue
opens on both days at 8.00 o’clock. Tennis hall door is the door which is nearest to the parking
place.

Classes and tournament fees:
Saturday:

Sunday:

Table Tennis School (pool) (no license) 5 €
Junior-rating (b. 2002 or after) (pool) 8 €
M-800 (pool) 10 €
M-1000 (pool) 12 €
M-1150 (pool) 12 €
M-1300 (pool) 12 €
M-1500 (pool) 12 €
M-1650 (pool) 12 €
M-1800 (pool) 12 €
M-2000 (pool) 15 €
M-2100 (pool) 15 €
MS (pool) 18 €

Table Tennis School (pool) (no license) 5 €
Juniori-rating (b. 2002 or after) (pool) 8 €
M-850 (pool) 12 €
M-1050 (pool) 12 €
M-1200 (pool) 12 €
M-1350 (pool) 12 €
M-1450 (pool) 12 €
M-1550 (pool) 12 €
M-1950 (pool) 15 €
M-2050 (pool) 15 €
MK (pool) 15 €
Doubles (cup) 15 € / pair

Class will be played if 4 players sign up. Classes can be combined if necessary. Matches will be
played best of five and sets to eleven points. We are aiming that the pool sizes are 3-5 players. The
players who are not playing will act as umpires in the group matches. Also in follow-up matches
organiser can commit free player to act as umpire but the aim is to use own umpires.
A player has a permission to play in one class of one schedule group. License is not needed in the
Table Tennis School class. Players in group 4 can play doubles at the same time than their pool
classes. Participants will be taken to the tournament in the order of sign ups if it’s necessary to
limit the amount of players. We take at least 60 players to every schedule group.

Preliminary schedule:
Saturday:
Group 1 klo 9.00-12.30: Junior-rating, M-1000, M-1500, M-2000
Group 2 klo 12.30-16.00: Table Tennis School, M-1300, M-1800, MS
Group 3 klo 16.00-19.30: M-800, M-1150, M-1650, M-2100
Sunday:
Group 1 klo 9.00-12.30: Junior-rating, M-1050, M-1450, M-2050
Group 2 12.30-16.00: Table Tennis School, M-1200, M-1550, MS
Group 3 15.00-19.30: Doubles (you can take part to the group 4 class allthought you play the doubles at the same time)
Group 4 klo 16.00-19.30: M-850, M-1350, M-1950
Sign up: At the latest on Monday 6.4.2020 by this form. You can see the players who have sign up
here. Inquiries: Juha Julmala tel. +358 40-681 7610, juha.julmala@gmail.com.
Seeding cut day: Sunday 29.3.2020.
Draw: On thursday 9.4.2020 at 18 o’clock at Julmalantie 36, 61100 Peräseinäjoki.
Tournament referee: Juha Julmala. Other tournament jury is PeTo’s table tennis section.
Tournament fees: Can be paid at the venue or to the bank account: FI15 5338 0220 0692 17/PeTo
pöytätennisjaosto, BIC: OKOYFIHH. We charge the fees from the players who get off from the
tournament without informing us about that.
Tournament ball: Tibhar *** 40+ SYNTT NG (white)
Prizes: Cups and trade awards etc. 100 € for the winner(s) of the MS (Sat) and the Doubles (Sun).
(100 € to the MS (Sat) winner and 50 € to both players of the Doubles (Sun) winning pair)

Accommodation and transporting: Hotel-Restaurant Aronkeidas orders accommodation: single
room 65 €/day, double room 90 €/day. We can also order a school accommodation for 10 €/night
if needed.
We can order transportation from Jalasjärvi and Seinäjoki for the people who come with public
transportations if needed.
Café and lunch: There is a café at the venue with cheap lunch on both days, salty and sweety
snacks and other refreshments.
You can buy MN-Pingis products from the venue and also order them before to the venue.

Welcome to Kauhajoki!

KONEURAKOINTI J. KOIVISTO KY

PARTURI SIRPA HAAPALA

