TURUN POOLIKISAT 2017
KILPAILUKUTSU

Turun Pyrkivä järjestää SPTL:n luvalla pöytätenniskilpailut lauantaina
23.9.2017 klo 9:30 alkaen liikuntakeskus Alfassa (Raunistulantie 15, Turku).
Kilpailuluokat ja ilmoittautumismaksut
 Rating-luokka (poolit)
20 €
 Pingiskoulu (M-800) (poolit, ei tarvita lisenssiä) 10 €
 Tasoitusluokka (cup)
10 €
Pelaaja voi ilmoittautua joko Rating-luokkaan tai Pingiskoulu-luokkaan (rating max 800). Lisäksi
pelaaja voi ilmoittautua mukaan Tasoitus-luokkaan, joka pelataan cup-menetelmällä.
Rating-luokka: Rating-luokkaan ilmoittautuneet pelaajat jaetaan neljään tai useampaan pelattavaan
luokkaan pelaajien ratingpisteiden perusteella. Pelattavien luokkien rating-rajat määritellään vasta
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Rating-rajojen määrittelyssä otetaan huomioon mm.
pelaajien rating-jakauma ja kilpailun läpiviennin edellytykset.
Esimerkiksi vuoden 2016 Poolikisoissa pelattavat luokat olivat MK, M-1650, M-1375, M-1251, M-1000 ja Pingiskoulu.

Jokainen pooliluokka pelataan vähintään viiden tai kuuden pelaajan pooleissa. Jokaisesta poolista
jatkaa cup-vaiheeseen kaksi parasta. Kilpailuiden maksimiosallistujamäärää on 72 pelaajaa, ja
ilmoittautumisjärjestys ratkaisee osallistumisoikeuden.
Ilmoittautumismaksu sisältää jatko-otteluiden ja tasoitusluokan tuomarimaksun. Pooleissa vapaana
olevat pelaajat toimivat tuomareina. Tarvittaessa yksittäisten poolien otteluita voidaan joutua
pelaamaan ilman tuomareita kilpailun läpiviennin nopeuttamiseksi.
Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin ilmoittautuneiden pelaajien määrästä riippuen.
Tasoitusluokka pelataan paras viidestä erästä 11 pisteeseen oheisen taulukon tasoitusten mukaisesti.
Esimerkiksi jos pelaajien rating-ero on 110 pistettä niin ylemmäksi reitattu pelaaja aloittaa erät 0:sta
ja alemmaksi reitattu 3:sta pisteestä. Vastaavasti jos rating-ero on 633 pistettä niin ylemmäksi
reitattu aloittaa -2:sta ja alemmaksi reitattu 7:stä pisteestä.
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Kilpailut alkavat klo 9:30. Tarkemmat luokkajaot ja aikataulut julkaistaan arvonnan jälkeen.
Kilpailupaikan ovet aukeavat viimeistään klo 8:30.
Kilpailupallo: XuShaoFa 40 mm valkoinen
Rating-leikkuripäivä: 2.9.2017

Ilmoittautumiset:
Viimeistään maanantaina 18.9.2017 netissä olevalla ilmoittautumislomakkeella (löytyy täältä).
Ilmoittautumistilannetta voi seurata täältä. Tiedustelut sähköpostitse tupykisat@gmail.com tai
puhelimitse (arki-iltaisin klo 17-20) puh. 040-5106954.
Ilmoittautumismaksut:
Maksut voi maksaa ennakkoon viitenumerolla 1025 Turun Pyrkivän pöytätennisjaoston tilille
IBAN: FI25 8000 1300 351856 tai käteisellä kilpailupaikalla. Ennakkomaksuista on esitettävä
maksukuitti kilpailupaikalla järjestäjille. Huom! Perimme ilmoittautumismaksun, jos pelaaja jää
ilmoittamatta pois luokasta.
Kilpailun johto:
Turun Pyrkivän pöytätennisjaoston johto, ylituomarina Pekka Arvonen
Arvonta:
Arvonta suoritetaan tiistaina 19.9.2017 klo 18 osoitteessa Vanhatie 8, Kuusisto, jonka jälkeen
osallistujaluettelo ja alkamisajat julkaistaan SPTL:n nettisivuilla.
Palkinnot:
Rating-luokkien palkintoina ovat pokaalit tai vastaavat kolmelle parhaalle. Tasoitusluokassa
voittajalle maksetaan 30 % luokan osallistumismaksuista, 20 % kakkoselle ja kolmansille 10 €.
Kilpailupaikalla on kanttiini.
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