
                                                                                                                                                                                                                                                

KILPAILUKUTSU    

  
Tervetuloa SPTL:n historian ensimmäisiin D- ja E-luokkien SM-
kilpailuihin 16.–17.9.2017! 
 
Kosken Kaiku ry järjestää SPTL:n luvalla pöytätenniksen D- ja E-luokkien SM-
kilpailut 16.–17. syyskuuta 2017 Kosken Tl. liikuntahallissa osoitteessa Lampitie 3, 
31500 Koski Tl. 

 
Kilpailuluokat ja ilmoittautumismaksut: 
Lauantai 16.9.              Sunnuntai 17.9. 
D-luokan kaksinpeli, M-1500 12 €             D-luokan kaksinpeli, 16 parasta 
D-luokan nelinpeli, MN-1500      16 € (pari)   E-luokan kaksinpeli, 16 parasta 
E- luokan kaksinpeli, M-1300   12 €            D-luokan nelinpeli, 8 parasta 
E- luokan nelinpeli, MN-1300   16 € (pari)  E-luokan nelinpeli, 8 parasta 
 
Sunnuntain jatkopelaajien määrä on alustava ja riippuu kilpailujen lopullisesta 
osanottajamäärästä. 
 
D-luokkaan saavat osallistua kaikki ne, joiden rating-pisteet ovat olleet 1.7.2017 
korkeintaan 1500 pistettä sekä ne, joiden pisteet ovat leikkuripäivänä 3.9.2017 
voimassa olevalla rating-listalla korkeintaan 1500-pistettä. E-luokassa raja on 
vastaavasti 1300 pistettä. 
 
Kilpailuun osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen 
pelaaja voi osallistua kilpailuihin, jos hän on 16.9.2017 mennessä asunut yhtäjaksoisesti 
Suomessa kaksi vuotta tai jos hän on juniori, asunut yhtäjaksoisesti Suomessa vuoden. 
Kaikissa luokissa käytetään pooli- ja jatkocup-järjestelmää. Luokat pelataan korkeintaan 
neljän pelaajan pooleina ja pooleissa lepovuorolaiset tuomitsevat. Jatkopeleihin kilpailujen 
järjestäjä hoitaa tuomarin. 
 
Pallo: Valkoinen Stiga Perform 40+, uusi muovipallo. 
 
Palkinnot: SM–mitalit neljälle parhaalle. 
 
Ratingin leikkuripäivä on maanantaina 3.9.2017. 
 
Arvonnat: 
Pooliarvonta tehdään 6.9.2017 osoitteessa Ikkarmäentie 14, 31500 Koski Tl. 
Kilpailuvaliokunta arpoo jatkocup vaiheen. Arvonta ja aikataulu julkaistaan pian sen 
jälkeen. 
 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: 
Ilmoittautuminen nettilomakkeella 3.9.2017 mennessä. Avaa ilmoituslomake tästä.  
Mahdolliset tiedustelut sähköpostitse esko.heikkinen@sptl.fi  
 
Ilmoittautumisten seuranta: Avaa tästä. 

https://docs.google.com/forms/d/1-fbdubYzeZQMNZXW6UsWxCh72Sf74g91CaEGe8a7bWE/edit?usp=sharing
mailto:esko.heikkinen@sptl.fi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UNYqP9m5W4emcLXAYFKWKlugb2kRqATihhDgjLsLzw/edit#gid=1310085823


 
Ilmoittautumismaksut maksetaan ennakkoon 15.9.2017 mennessä Kosken Kaiun 
pöytätennisjaoston tilille: 
Kosken Osuuspankki FI55 4710 1020 0689 39 
 
Ylituomari: Jouko Manni, muu kilpailujohto: KoKan pöytätennisjaosto. 
 
Kilpailujen aikataulu sekä osallistujaluettelot julkaistaan 11.9. Kosken Kaiun sekä 
Pöytätennisliiton sivuilla. Myös tulokset julkaistaan nopeasti samoihin foorumeihin.  
 
Majoitus:  
Vaihtoehto 1: 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.  
 
Vaihtoehto 2: Koskenkartano tarjoaa majoitusta hintaan 40 €/yö/hlö 2-hengen huoneessa 
(sisältää aamupalan). Jos majoittujia on enemmän, pyydä tarjous, jutta@koccus.com. 
Koskenkartano sijaitsee noin kilometrin päässä Kosken keskustasta. Kotisivut osoitteessa 
www.koskenkartano.com.  
 
 
Ruokailu:  
Kisapäivinä pelipaikalla on mahdollisuus lämpimään ruokailuun. 
Hinta: 8 €, alle 15-vuotiailta 5 €. Hintaan sisältyvät leivät ja juomat.  
Liikuntahallin puffetti on avoinna molempina pelipäivinä. 
 
 
 

Tervetuloa pelaamaan ja viihtymään Koskelle, isolla joukolla mukaan! 
 

Kosken Kaiku ry / pöytätennisjaosto 
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