17-SM ja Nappulaliiga 2019
Kilpailukutsu
SPTL ry. järjestää 27.-28.4.2019 molempina päivinä klo 10.00 alkaen 17-vuotiaiden ja Nappulaliigan SMkilpailut. Kilpailupaikkana on Ruskeasuon urheiluhalli, Ratsastie 10, Helsinki. Pelipaikan ovet aukeavat
molempina päivinä kello 9.00 mennessä.
Luokat ja ilmoittautumismaksut:
M17 (s.2001 tai myöhemmin)
N17 (s.2001 tai myöhemmin)
MN17
NN17
M17JO
N17JO

15€
15€
20€ / pari
20€ / pari
30€
30€

M12 (s.2006 tai myöhemmin)
N12 (s.2006 tai myöhemmin)
M12JO
N12JO

15€
15€
30€
30€

M17JO pelataan sääntökirjan pykälän 4.9.3. (kolme pelaajaa) määrittämällä pelimuodolla. N17JO, M12JO
ja N12JO pelataan sääntökirjan 4.9.1. (kaksi pelaajaa) mukaisesti. Jos seura ilmoittaa joukkuekilpailuun
kaksi tai useampia joukkueita niin ilmoittautumisen yhteydessä on nimettävä ykkösjoukkuetta
lukuunottamatta muiden joukkueiden pelaajat, sääntökirja 4.3.2 – 4.3.2.3. Alustavan aikataulun mukaan
kaikki joukkuekilpailut pelataan loppuun lauantaina. MN17 ja NN17 karsintapoolit pelataan lauantaina.
Kaikki luokat pelataan 3-4 pelaajan/parin/joukkueen karsintapooleissa. Kaikissa luokissa järjestäjä voi
kilpailuvaliokunnan hyväksynnällä sijoittaa 2-8 parasta pelaajaa/paria/joukkuetta suoraan jatkokaavioon.
Jokaisesta poolista pääsee jatkoon kaksi parasta pelaajaa/paria/joukkuetta. Kaikissa kaksinpeli- ja
joukkueluokissa pelataan consolation-luokka, jonka pelimuoto riippuu osallistujien määrästä. Kaksinpelien,
nelinpelien ja joukkuekilpailujen karsintapooleissa vapaa pelaaja tuomaroi. Järjestäjä asettaa tuomarin
kaikkiin jatkokaavioiden otteluihin sekä joukkuekilpailuiden semifinaaleihin ja finaaleihin. Consolationissa
vapaat pelaajat tuomaroivat.
Kilpailuihin osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen pelaaja voi
osallistua kilpailuihin, jos hän on 27.04.2019 mennessä asunut yhtäjaksoisesti Suomessa vuoden. Järjestäjä
varaa itselleen oikeuden muutoksiin.

Palkinnot:
Ilmoittautumiset:

SM-mitalit neljälle parhaalle. Myös consolation-luokkien voittajat
palkitaan.
Ilmoittautumiset nettilomakkeella sunnuntaihin 14.04.2019 klo
24.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.
Kaksinpelit ja nelinpelit: http://bit.ly/2TlgerV
Seuranta: http://bit.ly/2EBlde7
Joukkuekilpailut: http://bit.ly/2TvB0og
Seuranta: http://bit.ly/2Ulyo9r
Tiedustelut Mika Räsäselle mieluiten sähköpostitse
mika.rasanen@sptl.fi / +358405943043

Arvonta:

Suoritetaan kilpailuvaliokunnan tai SPTL:n toimiston toimesta
torstaina 18.04.2019.

Leikkuripäivä:

Sunnuntai 14.04.2019

Kilpailupallo:

Stiga Perform *** valkoinen

Ylituomari:

Mika Räsänen

Aikataulu:

Tarkka luokka- ja pöytäkohtainen aikataulu sekä arvonnat
julkaistaan SPTL:n sivuilla viimeistään maanantaina 22.04.2019

Kahvio ja ruokailu:

Ruskeasuon urheiluhallin kahvio palvelee koko kilpailun ajan.

Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut tulee maksaa etukäteen SPTL:n tilille FI12
5716 9020 0181 10 keskiviikkoon 17.04.2019 mennessä.

