
                                                                                                                                                                                                                                                

KILPAILUKUTSU    

  
B-ja C-luokkien SM kilpailut 3.–4.11.2018 
 
Kosken Kaiku ry järjestää SPTL:n luvalla pöytätenniksen B -ja C-luokkien SM 
kilpailut 3.–4. syyskuuta 2018 Kosken Tl. liikuntahallissa osoitteessa Lampitie 3, 
31500 Koski Tl. 

 
Kilpailuluokat ja ilmoittautumismaksut: 
Lauantai 3.11. klo 10             Sunnuntai 4.11. klo 10  
B-luokan kaksinpeli, M-1900 15 €             B-luokan kaksinpeli, 16 parasta 
B-luokan nelinpeli, MN-1900      20 € (pari)   C-luokan kaksinpeli, 16 parasta 
Klo 13     Klo 12  
C- luokan kaksinpeli, M-1700   15 €            B-luokan nelinpeli, 8 parasta 
C- luokan nelinpeli, MN-1700   20 € (pari)  C-luokan nelinpeli, 8 parasta 
 
Sunnuntain jatkopelaajien määrä on alustava ja riippuu kilpailujen lopullisesta 
osanottajamäärästä. Aikataulu tarkentuu, kun osallistujien määrä on tiedossa. 
B-luokkaan saavat osallistua kaikki ne, joiden rating-pisteet ovat olleet 1.7.2018 
korkeintaan 1900 pistettä sekä ne, joiden pisteet ovat leikkuripäivänä 14.10.2018 
voimassa olevalla rating-listalla korkeintaan 1900-pistettä. C-luokassa noudatetaan 
vastaavasti 1700 pisteen rajaa. 
 
Kilpailuun osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen 
pelaaja voi osallistua kilpailuihin, jos hän on 23.10.2018 mennessä asunut yhtäjaksoisesti 
Suomessa kaksi vuotta tai jos hän on juniori, asunut yhtäjaksoisesti Suomessa vuoden. 
Kaikissa luokissa käytetään pooli- järjestelmää. Luokat pelataan 4:n pelaajan pooleina ja 
lepovuorolaiset tuomitsevat. Jatkopeleihin kilpailujen järjestäjä hoitaa tuomarin. 
 
Pallo: Valkoinen Stiga Perform 40+ *** muovipallo.  
 
Palkinnot: SM–mitalit neljälle parhaalle. 
 
Ratingin leikkuripäivä on sunnuntaina 14.10.2018. 
 
Arvonnat: 
Kilpailuvaliokunta tekee cup arvonnat torstaina 25.10.2018 klo 20.00 osoitteessa 
Ansajuonto 6 B, 90540 Oulu. 
Arvonnat julkaistaan 28.10.2018 mennessä. 
 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: 
Ilmoittautuminen nettilomakkeella tiistaihin 23.10.2018 mennessä.  
Avaa ilmoituslomake tästä.  
Ilmoittautumisten seuranta: Avaa tästä. 
 
Mahdolliset tiedustelut sähköpostitse esko.heikkinen@sptl.fi  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNWCf3AwHRNmLqUQtv-1EfAEFRgKWLpiRm-UXw1mtVof63Pw/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yov_fJbF6ndWT0OtWgArGTOA0TZwclmq0zqtQ8oaGkE/edit#gid=1966914819
mailto:esko.heikkinen@sptl.fi


 
 
Ilmoittautumismaksut maksetaan ennakkoon 25.10.2018 mennessä 
Kosken Kaiun pöytätennisjaoston tilille: 
Kosken Osuuspankki FI55 4710 1020 0689 39 
Ylituomari: Esko Heikkinen, muu kilpailujohto: KoKan pöytätennisjaosto. 
 
Kilpailujen aikataulu sekä osallistujaluettelot julkaistaan kilpailua edeltävällä viikolla 
Pöytätennisliiton sekä Kosken Kaiun sivuilla. Myös tulokset julkaistaan nopeasti samoille 
sivuille.  
 
Majoitus:  
Tarjoamme liikuntahallin läheisyydestä edullista koulumajoitusta hintaan 10 €/yö/hlö, joka 
sisältää aamupalan (pe-la ja la-su väliset yöt). Tarvitsemme yöpyjiltä etukäteisilmoituksen. 
Ota tyyny ja makuupussi mukaan, patjan saat järjestäjiltä. Huom. samaan luokkaan 
majoitetaan tarvittaessa useampi henkilö. 
 
Vaihtoehto 2: Koskenkartanosta voi tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja, 
jutta@koccus.com. Koskenkartano sijaitsee noin kilometrin päässä Kosken keskustasta. 
Kotisivut osoitteessa www.koskenkartano.com.  
Hotellimajoitusta löytyy mm. Salosta (n.35 km), Turusta (n.55 km) ja Loimaalta (n.30 km) 
 
Kuljetus: 
Järjestäjä tarjoaa tarvittaessa ilmaisen kuljetuksen Koskenkartanon ja liikuntahallin välillä 
lauantaina ja sunnuntaina. Lisäksi jos olet tulossa Koskelle jo perjantaina esim. bussilla, 
voimme järjestää haun 10-tieltä sekä Salon Piihovilta. Tilaukset osoitteeseen 
teromi10@hotmail.fi. 
 
Ruokailu: Kisapäivinä pelipaikalla on mahdollisuus lämpimään ruokailuun. 
Hinta: 8 €, alle 15-vuotiailta 5 €. Hintaan sisältyvät leivät ja juomat. 
Ilmoittautumislomakkeella voit ilmoittaa, jos haluat kasvis/vegaani/kluteeniton vaihtoehdon. 
 
 
 

Tervetuloa pelaamaan ja viihtymään Koskelle, isolla joukolla mukaan! 
 

Kosken Kaiku ry / pöytätennisjaosto 
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