
 

 
TURUN TÄHTIKISAT 2017  

KILPAILUKUTSU 
 

Turun Pyrkivä järjestää SPTL:n luvalla pöytätenniskilpailut lauantaina ja sunnuntaina 11–12.2.2017 

Liikuntakeskus Alfassa (Raunistulantie 15, Turku). 

Kilpailuluokat, osallistumismaksut ja alustavat aikataulut: 

Lauantai 11.2.2017 
 

Ryhmä 1 (noin klo 9 alkaen) 

 Pingiskoulu(*), poolit   6 € 

 M-1500, poolit 12 € 

 M-2100, poolit 12 € 
 

Ryhmä 2 (noin klo 11 alkaen) 

 M-1300, poolit 12 € 

 M-1900, poolit 12 € 
 

Ryhmä 3 (noin klo 14 alkaen) 

 M-1100, poolit 12 € 

 M-1700, poolit 12 € 

 MK, poolit 12 € 
 

Ryhmä 4 (aikataulutetaan myöhemmin) 

 M/N17, poolit 10 € 

 M50, poolit 12 € 
 

 

Sunnuntai 12.2.2017 
 

Ryhmä 1 (klo 9:00) 

 M/N12, poolit 8 € 

 M-1600, poolit 12 € 

 MK, poolit 12 € 
  

Ryhmä 2 (noin klo 11 alkaen) 

 M-1400, poolit 12 € 

 M-2000, poolit 12 € 
 

Ryhmä 3 (noin klo 14 alkaen) 

 M-1200, poolit 12 € 

 M-1800, poolit 12 € 

 M/N15 (rating max 1700) 10 € 
 

Muut 

 Tasoitus, cup   8 € 

Luokkien tarkemmat alkamisajat julkaistaan arvonnan jälkeen. 

Pelaaja voi ilmoittautua vain yhteen luokkaan yhdessä ryhmässä sekä tasoitus-

luokkaan, eli korkeintaan neljään luokkaan sekä lauantaina että sunnuntaina. 
  

* Pingiskoululuokassa saavat pelata ne pingiskoululaiset, jotka eivät ole aikaisemmin voittaneet 

pingiskoululuokkaa SPTL:n alaisten kilpailujen yhteydessä.  Osallistuminen ei vaadi kilpailulisenssiä 

Ilmoittautumismaksut sisältävät tuomarimaksun.  Pooleja pelatessa vapaina olevat pelaajat toimivat 

tuomareina.  Luokka pelataan jos osallistujia on vähintään neljä.  Kaikki ottelut pelataan paras 

viidestä erästä 11 pisteeseen.  Poolien kaksi parasta pelaajaa menevät jatkopeleihin.  Jos kilpailujen 

osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, ilmoittautumisjärjestys ratkaisee. 

Tasoitusluokka pelataan paras viidestä erästä 11 pisteeseen oheisen taulukon tasoitusten mukaisesti.  

Esimerkiksi jos pelaajien rating-ero on 110 pistettä niin ylemmäksi reitattu pelaaja aloittaa jokaisen 

erän 0:sta ja alemmaksi reitattu 3:sta pisteestä.  Vastaavasti jos rating-ero on esimerkiksi 633 

pistettä niin ylemmäksi reitattu aloittaa -2:sta ja alemmaksi reitattu 7:stä pisteestä. 
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Lähtöpisteet 0/0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 -1/7 -2/7 

Kilpailupallo: XuShaoFa *** (valkoinen)  

Kilpailun johto: Turun Pyrkivän pöytätennisjaoston johto, ylituomarina Pekka Arvonen. 

Ilmoittautumiset: Viimeistään lauantaina 4.2.2017 netissä olevalla ilmoittautumislomakkeella 

(löytyy täältä).  Ilmoittautumistilannetta voi seurata täältä.  

https://goo.gl/forms/iItfaTNAbGovg9Nq1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12KmblFz4KfZ-WTazG80u4MRw30CM102X78-9AUpNMYk/pubhtml


Tiedustelut nettilomakkeella tai sähköpostitse tupykisat@gmail.com tai puhelimitse (iltaisin) puh. 

045-313 5380 (Henri Salokannel). 

Ilmoittautumismaksut: Maksut voi maksaa ennakkoon viitenumerolla 1025 Turun Pyrkivän 

pöytätennisjaoston tilille IBAN: FI25 8000 1300 351856 tai käteisellä kilpailupaikalla. 

Ennakkomaksuista on esitettävä maksukuitti kilpailupaikalla.  Huom! Perimme 

ilmoittautumismaksun jos pelaaja jää ilmoittamatta pois luokasta. 

Ratingin leikkuripäivä on 28.1.2017. 

Arvonta: Arvonta suoritetaan sunnuntaina 5.2.2016 klo 12.00 osoitteessa Vanhatie 8, Kuusisto.  

Luokkien osallistujaluettelo ja alkamisajat julkaistaan SPTL:n ja Pöytätennisfoorumin nettisivuilla. 

Palkinnot: Junioriluokissa palkintoina ovat mitalit ja pooliluokissa pokaalit.  Tasoitusluokassa 30 

% luokan osallistumismaksuista voittajalle, 20 % kakkoselle ja kolmansille 10 €. 

Kilpailupaikalla on kahvio. 

 

TERVETULOA TURUN TÄHTIKISOIHIN 

 

TURUN                PYRKIVÄ 
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