
VETERAANIEN SM-KILPAILUT TAMPEREELLA  25.-26.1.2020 

PT 75 järjestää SPTL:n luvalla veteraanien henkilökohtaiset SM-kilpailut 25. – 26.1.2020 
Tampereella Tesoman palloiluhallissa, Tesoman valtatie 46, Tampere. 

Luokat sekä miehille että naisille:                          
Kaksinpeliluokat                                    4-peli    SN        Pelijärjestelmä            

Osallistumisoikeus 
Pelaaja saa osallistua korkeintaan kahteen kaksin- ja kahteen nelinpeli- sekä 
sekanelinpeliluokkaan. Kilpailijalla tulee olla voimassa oleva lisenssi. 

Ilmoittautumiset 
Ilmoittautumiset viimeistään pe 10.1.2020, kaksinpeleihin tästä, ilmoittautuneet täällä ja 
nelinpeleihin tästä, neluri-ilmoittautuneet täällä.  Tiedustelut Jukka Nieminen 
(niemisjukka@gmail.com , 045-77302122). Leikkuripäivä on la 11.1.2020. 
Huom: Ilmoittakaa yksi pari vain kerran. 

Ilmoittautumismaksut:  
Perusmaksu 35€ oikeuttaa osallistumaan yhteen kaksin- ja yhteen nelinpeliluokkaan. 
Lisäluokat kaksinpeli 20€, nelinpeli 20€/pari ja sekanelinpeli 20€/pari. Maksut   
PT 75:n tilille FI78 6601 0001 1743 90 viimeistään pe 10.1.2020. 

Arvonta ja aikataulu: 
Kilpailujen arvonta Nääshallilla ti 12.1.2020 alkaen klo 19.  
Arvonnat ja aikataulut julkaistaan liiton verkkosivuilla viimeistään la 18.1.2020.  
Kilpailut alkavat molempina päivinä klo 9.  
Kutakin luokkaa voidaan pelata molempina päivinä tai kumpana päivänä tahansa. 

Kilpailupallo: Nittaku Premium *** valkoinen. 
                  
Ylituomari: Jukka Nieminen 

PT 75 toivottaa kaikki veteraanipelaajat tervetulleiksi 
kisoihin!

 40 v ( synt. 1980 tai aikaisemmin )  40 v.  40 v. Kilpailut pelataan 3-4 pelaajan/
parin pooleina, joista kaksi 
parasta pelaajaa/paria jatkaa 
cup-systeemillä. Jos luokassa on 
tasan 5 osanottajaa, se voidaan 
pelata yhtenä 5 pelaajan poolina. 

Lohdutussarjoja ei pelata.  

Kilpailut pelataan paras viidestä. 

Pooleissa vapaat pelaajat 
tuomitsevat. 

Luokka pelataan mikäli pelaajia/ 
pareja on vähintään kaksi.

 45 v. ( synt. 1975 tai aikaisemmin )

 50 v. ( synt. 1970 tai aikaisemmin )  50 v.

 55 v. ( synt. 1965 tai aikaisemmin )

 60 v. ( synt. 1960 tai aikaisemmin )  60 v.

 65 v. ( synt. 1955 tai aikaisemmin )

 70 v. ( synt. 1950 tai aikaisemmin )  70 v.

 75 v. ( synt. 1945 tai aikaisemmin )

 80 v. ( synt. 1940 tai aikaisemmin )  80 v.

 85 v. ( synt. 1935 tai aikaisemmin )

 90 v. ( synt. 1930 tai aikaisemmin )

https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat/sisaliikuntapaikat/tesomanpalloiluhalli.html
https://www.google.fi/maps/place/Tesoman+palloiluhalli/@61.5083642,23.6243823,17z/data=!4m15!1m9!2m8!1sHotellit!3m6!1sHotellit!2s61.508364199999995,+23.6265763!3s0x468ed8142bba0d65:0xf9ed797a8588c722!4m2!1d23.6265763!2d61.5083642!3m4!1s0x468ed8142bba0d65:0x8bd3a8433304d3cc!8m2!3d61.509046!4d23.6271071
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTrNaz8Hv3k1fh4M_4kuge0tK4YXVCPQNykdsAlHekYcodog/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E8sReVGIioVhtso-7dvlC4hK7C2oVs8qU1jjIisUbAc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTGhq9B1qCM6Cdrja3gKdqPJ1-1THUUfxMTNP6obLr-oBNhg/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOvDl6ets6V-DYu90dAOHi7bzvGDl_N6S7t0QHzUMAE/edit?usp=sharing
mailto:niemisjukka@gmail.com
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