
KILPAILUKUTSU  

13- ja 15-vuotiaiden juniorien SM kilpailut 24.–25.3.2018 

SPTL järjestää 13- ja 15-vuotiaiden juniorien SM-kilpailut 24. -25. maaliskuuta 2018 Ruskeasuon palloiluhallissa osoitteessa Ratsastie 10, Helsinki. 

Kilpailuluokat ja osanottomaksut:  

POJAT                              TYTÖT 

Joukkue                                                                                                                                                                                                      

- M13 joukkue 30 €                     - N13 joukkue 25 €  

- M15 joukkue 30 €                     - N15 joukkue 25 €  

Henkilökohtaiset luokat        

- M13 kaksinpeli 15 € (s. 1.1.2004 tai myöhemmin)              - N13 kaksinpeli 15 € (s. 1.1.2004 tai myöhemmin)  

- M15 kaksinpeli 15 € (s. 1.1.2002 tai myöhemmin)              - N15 kaksinpeli 15 € (s. 1.1.2002 tai myöhemmin) 

 

- M15 nelinpeli 10 €/pelaaja                     - N15 nelinpeli 10 €/pelaaja  

Alustavan suunnitelman mukaan joukkuekilpailut pelataan lauantaina, henkilökohtaiset luokat sunnuntaina. Nelinpeli 

saatetaan mahdollisuuksien mukaan aloittaa jo lauantaina. Kilpailujen tarkempi aikataulu ilmoitetaan heti arvontojen 

jälkeen. 

 Kilpailuun osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen pelaaja voi osallistua SM-

kilpailuihin, jos hän on todistettavasti (väestörekisteriote) kilpailun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä asunut 

yhtäjaksoisesti Suomessa vuoden. 

 Tytöt eivät saa pelata poikien luokkia.  

 Kaikki luokat (joukkueet, kaksinpelit ja nelinpelit) pyritään pelaamaan aikataulujen ja osallistujamäärien niin salliessa 3-

5 pelaajan/parin/joukkueen pooleina + jatkocup. Pooleissa lepovuorossa olevat tuomitsevat. Osallistujamäärästä 

riippuen 2-8 korkeimmalle sijoitettua pelaajaa/joukkuetta/paria voidaan sijoittaa suoraan jatkokaavioon.   

 M13/N13 ja M15/N15 luokissa pelaajilla, jotka eivät pääse alkupooleista jatkoon, on mahdollisuus osallistua poolien 

jälkeen lohdutusluokkaan (ilmoittautuminen kilpailun johdolle poolien jälkeen).  

 Ottelut pelataan paras viidestä järjestelmällä ja luokka pelataan, mikäli osanottajia on vähintään kaksi (4.6.3.1.1).  

 Poikien joukkuekilpailut pelataan kolmella pelaajalla (4.9.3), tyttöjen joukkuekilpailut kahdella pelaajalla (4.9.1). Jos 

seura ilmoittaa joukkuekilpailuun kaksi tai useampia joukkueita, sen on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä 

ykkösjoukkuettaan lukuun ottamatta kaikkien joukkueiden pelaajat. 

 Pallo: Stiga Perform 40+ *** muovipallo.  

 Palkinnot: SM–mitalit neljälle parhaalle. Myös lohdutusluokan voittaja palkitaan 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittaudu kaksin- ja nelinpeleihin: https://goo.gl/Hy2cKa  

Ilmoittaudu joukkuekilpailuun (ainoastaan seurat ilmoittavat joukkueen): https://goo.gl/avnj5R  

Ilmoittautuneiden listat: Kaksinpelit/Nelinpelit: https://goo.gl/xLsffm Joukkuekilpailut : https://goo.gl/3BX3Hr  

 Tiedustelut: sähköpostilla mika.rasanen@sptl.fi tai taneli.keinonen@sptl.fi, puhelimitse Mika Räsänen 0405943043, 

Taneli Keinonen 050 5285861 

 Ratingin leikkuripäivä on sunnuntai 11.3.2018. 

 Viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 11.3.2018.  

 Arvonnat: Kilpailuvaliokunta suorittaa arvonnat torstaina 15.3.2018. Arvonnat julkaistaan 20.3.2018 mennessä.  

 Ilmoittautumismaksut on maksettava ennakkoon 13.3.2018 mennessä Suomen Pöytätennisliiton tilille:  

FI11 5716 9020 0181 28 

 Huom! Vain ilmoittautumismaksun etukäteen maksaneet joukkueet/pelaajat otetaan mukaan arvontaan.  

 Kilpailun johto: SPTL:n toimisto sekä hallituksen jäseniä 

 

                                                            TERVETULOA junioreiden SM-kilpailuihin! 

                                                                          Suomen Pöytätennisliitto ry 
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