KILPAILUKUTSU
Joukkue- ja M-2200 (A)-luokkien SM kilpailut 23.–24.11.2019
Kosken Kaiku ry järjestää SPTL:n luvalla pöytätenniksen Joukkue- ja M-2200 (A)-luokkien
SM kilpailut 23.–24. marraskuuta 2019 Kosken Tl. liikuntahallissa osoitteessa Lampitie 3,
31500 Koski Tl.
Kilpailuluokat ja ilmoittautumismaksut:
A-luokan kaksinpeli (pooli/cup)
A-luokan nelinpeli (pooli/cup)
Miesten joukkuekilpailu (MJO)
Naisten joukkuekilpailu (NJO)

25 €
30€ (pari)
40 €
25 €

Tarkat aikataulut ilmoitetaan, kun osanottajamäärät ovat tiedossa. Kisat alkavat klo
10 sekä lauantaina että sunnuntaina. Miesten joukkuekilpailu alkaa lauantaina,
ainakin välierät ja finaali pelataan sunnuntaina
• Naisten joukkuekilpailu pelataan yhtenä päivänä, alustavan suunnitelman
mukaan sunnuntaina
• 2200-luokan kaksinpeli alkaa lauantaina, luokka pelataan loppuun sunnuntaina
• 2200-luokan nelinpeli alkaa lauantaina. Osallistujamäärästä riippuen luokka
pelataan loppuun lauantaina tai sunnuntaina.
Joukkuekilpailut pelataan alkupooli (3-4 joukkuetta) & jatkocup menetelmällä, jossa
parhaat joukkueet sijoitetaan suoraan cup-kaavioon. Sijoitettavien joukkueiden lukumäärä
riippuu ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä. Kaksin- ja nelinpeli pelataan 3-4
pelaajan/parin pooleissa, joista jatkoon menee kaksi pelaajaa/paria.
Joukkuekilpailujen pelimuodot:
• MJO: kolme pelaajaa, paras viidestä pelistä (sääntökirja kohta 4.9.3)
• NJO: kaksi pelaajaa, paras viidestä pelistä (sääntökirja kohta 4.9.1)
A-luokkaan saavat osallistua kaikki ne, joiden rating-pisteet ovat olleet 1.7.2019
korkeintaan 2200 pistettä sekä ne, joiden pisteet ovat leikkuripäivänä 4.11.2019 voimassa
olevalla rating-listalla korkeintaan 2200 pistettä.
Kilpailuun osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen
pelaaja voi osallistua kilpailuihin, jos hän on 23.11.2019 mennessä asunut yhtäjaksoisesti
Suomessa kaksi vuotta tai jos hän on juniori, asunut yhtäjaksoisesti Suomessa vuoden.
Kaikissa luokissa käytetään poolijärjestelmää.
Pallo: Valkoinen Stiga Perform***
Palkinnot: SM–mitalit neljälle parhaalle.
Ratingin leikkuripäivä on maanantaina 4.11.2019.

Arvonnat:
Kisat arvotaan yhteistyössä SPTL:n Kilpailuvaliokunnan kanssa maanantaina 11.11.
alkavalla viikolla ja arvonnat julkaistaan saman viikon aikana.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen M-2200 (A) luokkaan tästä
Ilmoittautuminen Joukkuekisaan tästä
Jos seura ilmoittaa joukkuekilpailuun kaksi tai useampia joukkueita, sen on
ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä ykkösjoukkuettaan lukuun ottamatta kaikkien
joukkueiden pelaajat (säätökirja kohta 4.3.2).
Jos seura ilmoittaa joukkuekilpailuun vain yhden joukkueen, sen pelaajia ei tarvitse nimetä
(Sääntökirja kohta 4.3.2.1).
A-luokan Ilmoittautuneiden lista
Joukkuekisan ilmoittautuneiden lista
Viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 10.11.2019 klo 24 mennessä. SMkilpailuihin ei oteta jälki-ilmoittautumisia!
Ilmoittautumismaksut on maksettava ennakkoon 12.11.2019 klo 24 mennessä
Kosken Kaiun pöytätennisjaoston tilille:
Kosken Osuuspankki FI55 4710 1020 0689 39
Ylituomari: Esko Heikkinen, muu kilpailujohto: KoKan pöytätennisjaosto.
Kilpailujen aikataulu julkaistaan pian arvonnan jälkeen Pöytätennisliiton ja Kosken Kaiun
sivuilla. Myös tulokset julkaistaan nopeasti samoilla sivuilla.
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.
Vaihtoehto 3: Majatalo Myötätuuli (Hämeenojantie 32, 31520 Pitkäjärvi), 13 km Kosken
keskustasta (autolla noin 18 min.) tarjoaa edullista majoitusta.
Pyydä tarjous +358 45 316 7280 / myotatuuli@myotatuuli.org.
Kuljetus:
Järjestäjä tarjoaa 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 Piihovista. Tilaukset osoitteeseen teromi10@hotmail.fi.
Ruokailu: Kisapäivinä pelipaikalla on mahdollisuus lämpimään lounasruokailuun. Muista
ilmoittaa mahdolliset allergiat sekä jos haluat kasvisvaihtoehdon.
Hinta: 8 €. Hintaan sisältyvät leivät ja juomat.
Kahvio avoinna kisapäivinä aamusta iltaan.

Kosken Kaiku ry. / pöytätennisjaosto

