
          
  

KEMIN PÖYTÄTENNISSEURA RY
                    

Kemin Pöytätennisseura ry. järjestää SPTL:n luvalla Kemissä Kansalliset pöytätenniskilpailut
lauantaina 24.02.2018 klo 9.30 alkaen.

Kilpailupaikka: Kemin Tervahalli, Tervaharjunkatu 14, 94600 Kemi. Kilpailussa on käytettävissä 14 
pöytää. Alustana on kumimatto.

Kilpailuluokat ja osanottomaksut:

Miesten kaksinpeli (pooli) 15€ 
M-2000 (pooli) 15€
M-1700 (pooli) 15€
M-1400 (pooli) 15€
M-1000 (pooli) 15€
Veteraanirating (s.1978 tai aiemmin) 15€
Ratingluokka 15€
Juniorirating (s.2000 tai myöhemmin) 10€
Tasoitus (cup) 10€

Aikataulu:

Ryhmä 1: 9.30-n.13.30 (M-2000, M-1700, M-1400, M-1000)
Ryhmä 2: n.12.00-n.14.30 (Tasoitus-cup)
Ryhmä 3: n.14.30-18.30 (MK, Ratingluokka, Veteraanirating, Juniorirating)

Pooliluokat pelataan 3-5 pelaajan pooleissa, 4-5 pelaajan pooleja käytetään jos se on osanottajamäärän 
perusteella mahdollista. Ratingluokat pelataan niin isoina pooleina kuin aikataulun puitteissa on mahdollista.
Ratingluokissa pelaajat pyritään jakamaan kahteen yhtä suureen pooliin per luokka, pooleista kaksi parasta 
etenee jatko-otteluihin. Juniorirating-luokassa pelaajat jaetaan luokkiin iän ja/tai tason perusteella.

Pelaaja saa osallistua vain yhteen luokkaan jokaisesta ryhmästä. Jokaiseen ryhmään voidaan ottaa 
korkeintaan 70 pelaajaa. Osallistumisoikeus kilpailuihin varmistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, 
ilmoittaudu siis ajoissa varmistaaksesi mukaanpääsysi. Ryhmät pelataan loppuun ennen seuraavan ryhmän 
aloittamista kilpailun aikataulun sen salliessa. Luokka pelataan mikäli vähintään neljä pelaajaa ilmoittautuu. 
Poolivaiheessa karsiutuneet, luokkien cup-vaiheessa pudonneet ja cup-luokissa hävinneet toimivat 
tuomareina yhdessä ottelussa.

Leikkuripäivä: sunnuntai 4.2.2018

Ilmoittautumiset: sunnuntaihin 18.02.2018 mennessä käyttäen Google Forms ilmoittautumiskaavaketta: 
https://goo.gl/7t5WzV Ilmoittautumisten seuranta: https://goo.gl/QuQhG9

Tiedustelut: Teemu Oinas teemu.oinas@gmail.com / 050-4858200 tai Jari Vesaluoma 
jari.vesaluoma@pp.inet.fi / 040-8377992
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Ylituomari: Teemu Oinas, muu kilpailujohto KePts:n johtokunta

Arvonta:      Suoritetaan kilpailupaikalla noin 30 minuuttia ennen luokan alkua

Pallo: Nittaku Premium *** (valkoinen)

Palkinnot: Tasoitusluokassa voittajalle 50% ja kakkoselle 25% luokan osallistumismaksuista. Muissa 
luokissa hienot pokaalit, lisäksi juniorirating-luokassa kaikki pelaajat palkitaan.

Tasoitusluokka pelataan paras viidestä erästä 11 pisteeseen seuraavin tasoituksin:

Korkeamman ratingin pelaaja aloittaa aina nollasta pisteestä, paitsi jos pelaajien piste-ero on yli 800 pistettä.
Tasoitusluokassa pelaajia ei sijoiteta vaan kaikki osallistujat arvotaan kaavioon sijoittamattomina. Luokan 
arvonta suoritetaan n. 30 minuuttia ennen luokan alkua.

Pöytäkohtainen aikataulu julkaistaan SPTL:n sivuilla viimeistään perjantaina 23.02.2017 klo 18.00 
mennessä.

Osallistumismaksut suoritettava kilpailupaikalla ennen otteluiden alkua. 

Huom! Järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin pelijärjestelyissä.

Tervetuloa Kemiin!

Rating-ero Tasoitus
0-50 0

51-100 1
101-150 2
151-200 3
201-250 4
251-350 5
351-450 6
451-600 7
601-800 8
801-1000 10 (aloitus -2 – 8)
1000 → 12 (aloitus -4 – 8)
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KePts ry. organizes with SPTL permission table tennis competition in Kemi on Saturday 24.02.2018 starting
from 9.30 AM.

Venue: Kemin Tervahalli, Tervaharjunkatu 14, 94600 Kemi. 14 tables available in the competition. Floor is 
plastic carpet.

Competition classes and prices:

Open singles class (group) 15€ 
Rating 2000 max. (group) 15€
Rating 1700 max. (group) 15€
Rating 1400 max. (group) 15€
Rating 1000 max. (group) 15€
Veterans ratingclass (born 1978 or earlier) 15€
Ratingclass (for players around 1700-1800 and less) 15€
Juniors ratingclass (born 2000 or later) 10€
Handicap (cup) 10€

Timetable:

Group 1: 9.30-n.13.30 (2000, 1700, 1400, 1000)
Group 2: n.12.00-n.14.30 (Handicap-cup)
Group 3: n.14.30-18.30 (Open singles, Ratingclass, Veterans ratingclass, Juniors ratingclass)

Group classes are played in 3-5 player groups, 4-5 player groups are used when it's possible schedule wise. 
Ratingclasses are played with as large groups as possible schedule wise. In ratingclasses players are divided 
to two equally large groups / class. Best wo players from groups advance to cup playoffs. In juniors 
ratingclass players are divided to classes based on age and/or rating.

Player can only participate to one class from each group. Each group can include maximum 70 players. 
Participation is guaranteed in order of registration. Groups are played fully to the end before next group 
starts, if schedule allows this. Class is played if minimum four players participate. Players who fail to 
qualify from the pools, and those who are eliminated in cup phase have to umpire in one match.

Rating cut-off date: Sunday 4.2.2018

Registrations: Latest on Sunday 18.02.2018 using Google Forms (in finnish): https://goo.gl/7t5WzV 
Follow-up of registrations from: https://goo.gl/QuQhG9

Enquiries: Teemu Oinas teemu.oinas@gmail.com / 050-4858200 or Jari Vesaluoma 
jari.vesaluoma@pp.inet.fi / 040-8377992

Head umpire: Teemu Oinas, other competition lead: board of KePts ry.
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Draw:     Sis done at the competition about 30 minutes before the start of the class

Ball: Nittaku Premium *** (white)

Prizes: In handicap class winner gets 50% of participation fees and runner-up gets 25%. For other 
classes fine trophies, additionally all players in juniors ratingclass are awarded with prices.

Handicap class is played best of five sets to 11 points with following handicaps:

Player with higher rating always starts from 0 points, unless the difference is over 800 points. In handicap 
class players are not seeded, all players are drawn equally. Handicap class draw begins about 30 minutes 
before the start of the class.

Schedule is published in http://www.sptl.fi latest on Friday 23.02.2017 6.00 PM.

Ocompetition fees must be paid at the site before start of the matches.

Note! Organizer reserves right to do changes if needed.

Welcome to Kemi!

Rating diff. Handicap
0-50 0

51-100 1
101-150 2
151-200 3
201-250 4
251-350 5
351-450 6
451-600 7
601-800 8
801-1000 10 (start -2 – 8)
1000 → 12 (start -4 – 8)

http://www.sptl.fi/


Rating conversion table from Sweden to Finland in case player does not have finnish rating:

Swedish
rating

Add
points  for

finnish
rating

Swedish
rating

Add
points for

finnish
rating

0-400 500
1301-
1325 375

401-425 525
1326-
1600 350

426-450 550
1601-
1625 340

451-475 575
1626-
1650 325

476-1075 600
1651-
1675 310

1076-
1100 570

1676-
1700 300

1101-
1150 520

1701-
1800 250

1151-
1200 480

1801-
1900 200

1201-
1250 450

1901-
2000 150

1251-
1275 425

2001-
2150 125

1276-
1300 400 2151-> 100


