
 
 

                              

OPT-86:n talvipoolikilpailut 

 
                                 

            Kilpailukutsu 
 

Oulun Pöytätennis -86 (OPT-86 ry.) järjestää sunnuntaina 21.1.2018 klo 9.30 alkaen SPTL:n luvalla OPT-

86:n talvipoolikilpailut. Kilpailupaikkana on Rajakylän yläasteen liikuntasali, Ruiskukkatie 4-6. Pelipaikan 

ovet aukeavat aamulla kello 8.30 mennessä. 

 

Luokat, ilmoittautumismaksut ja alustavat aikataulut: 

 

Pelaaja voi valita itselleen yhden pooliluokan yhden ryhmän sisältä + cup-luokan. Kilpailuissa on 

käytettävissä maksimissaan 18 pöytää joka rajoittaa osallistujamäärän maksimissaan noin 90 pelaajaan 

yhden ryhmän sisällä. Mikäli ilmoittautumisia joudutaan rajoittamaan niin aiemmin luokkaan 

ilmoittautuneet ovat etusijalla. Pooliluokat pelataan aamupäivällä 4-5 pelaajan pooleissa, iltapäivällä 

käytetään 3-5 pelaajan pooleja. Juniorirating pelataan 5-8 pelaajan pooleissa, pelaajat jaetaan ryhmiin iän ja 

taitotason mukaisesti. Kaikkien poolien kaksi parasta jatkavat cup-muotoisena pelattaviin jatkopeleihin. 

Pooleissa vapaa pelaaja tuomaroi. Poolissa pudonnut pelaaja voi joutua tuomaroimaan yhden cup-kierroksen 

ottelun. Cup-kierroksilla pudonnut pelaaja tuomaroi seuraavan kierroksen cup-ottelun. Ottelut pelataan paras 

viidestä 11 pisteeseen. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin. 

 

Tasoitusluokka pelataan paras viidestä 11 pisteeseen. Tasoitusluokassa ei sijoiteta pelaajia vaan kaikki 

arvotaan kaavioon tasa-arvoisina. Tasoitusluokassa käytetään oheista tasoitustaulukkoa: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sunnuntai ryhmä 1, 9.30 – 14.00 (4-5 poolit) 

 

M-2000, pooli      15€ 

M-1700, pooli      15€ 

M-1300, pooli      15€ 

M-1000, pooli      15€ 

Tasoitus, cup      10€ 

 

Sunnuntai ryhmä 2, 14.00 – 18.00 (3-5 poolit) 

 

Miesten kaksinpeli, pooli   15€ 

M-1850, pooli      15€ 

M-1550, pooli      15€ 

M-1250, pooli      15€ 

Juniorirating, 5-8 poolit    10€ 

0-70p   0   441-520p  6 

71-140p  1   521-600p  7 

141-220p  2    601-800p  8 

221-300p  3   801-1000p  9 (aloitus -1 – 8) 

301-360p  4   1001-1200p  10 (aloitus -2 – 8) 

361-440p  5   1201->   11 (aloitus -3 – 8) 
 



 

 

Palkinnot: 

Kaikkien ratingluokkien neljälle parhaalle pokaalit tai pystit. 

Juniorirating-luokassa kaikki osallistujat palkitaan. 

Tasoitusluokassa voittajalle 50% kilpailun osallistumismaksuista, 

kakkoselle 25% osallistumismaksuista. 

Kaikissa ratingluokissa (ei juniorirating) luokkavoittajille lisäksi 

20€ lahjakortit Pingiskeskukseen 

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset nettilomakkeella sunnuntaihin 14.1.2018 klo 

18.00 mennessä.                                                                                   

Ilmoittautuminen: https://goo.gl/xbFQPe 

Ilmoittautuneet: https://goo.gl/WQ8hye 

Tiedustelut Teemu Oinakselle mieluiten sähköpostitse 

teemu.oinas@gmail.com / +358504858200 

Arvonta: Suoritetaan pelipäivän aamuna kello 8.30 alkaen 9.30 aloittavalle 

ryhmälle. Iltapäivän ryhmät arvotaan noin kello 12.00 alkaen. 

Peruutukset tulee ilmoittaa kilpailujohdolle. 

Leikkuripäivä: 

Kilpailupallo: 

Sunnuntai 7.1.2018 

Nittaku Premium *** valkoinen 

Ylituomari: Seppo Hiltunen, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta                                                                                                                                           

   

   

 

Ilmoittautuneiden lista julkaistaan SPTL:n sivuilla viimeistään 

tiistaina 16.1.2018. 

 

Kisapaikalla on kahvio, jossa on tarjolla kahvia, virvokkeita ja 

pikkupurtavaa. 

Ilmoittautumismaksut voi maksaa etukäteen OPT-86:n tilille FI91 

1510 3500 0362 02 tai käteisellä pelipaikalla. 

 

Tervetuloa Ouluun talvipoolikilpailuihin 

 
 

https://goo.gl/xbFQPe
https://goo.gl/WQ8hye
mailto:teemu.oinas@gmail.com


 
 

                              

OPT-86 winter pool competition 

 
                                 

            Invitation 
 

OPT-86 ry. Organizes OPT-86 winter pool table tennis competition on Sunday 21.1.2018 starting from 9.30 

AM. Competition is held at Rajakylä school sports hall, address: Ruiskukkatie 4-6. Doors open 8.30 AM. 

 

Classes, fees and preliminary schedule: 

 

Player can choose one group-class inside one group. We have 18 tables available so we will limit maximum 

participation amount to 90 players / group. Group-classes are played in 4-5 player groups in the morning and 

3-5 player groups in the afternoon. Junior ratingclass is played in 5-8 player groups. Players are divided to 

groups based on the age and/or playing level. Two best players from each group advance to knock-out stage. 

Free players in groups shall umpire matches. Players who do not qualify for knock-out phase, can be called 

to umpire one knock-out stage match. Player who is knocked out at knock-out phase needs to umpire next 

round cup-match. Matches are played best of five sets to 11 points / set. Organizer reserves rights to changes 

if needed. 

 

Handicap-class is played best of five to 11 points / set. Players will not be seeded. Following handicap chart 

will be used: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday group 1, 9.30 – 14.00 (4-5 player pools) 

 

M-2000, group       15€ 

M-1700, group       15€ 

M-1300, group       15€ 

M-1000, group       15€ 

Handicap, cup       10€ 

 

Sunday group 2, 14.00 – 18.00 (3-5 player pools) 

 

Open singles, group      15€ 

M-1850, group       15€ 

M-1550, group       15€ 

M-1250, group       15€ 

Junior ratingclass, 5-8 player groups  10€ 

 

0-70p   0   441-520p  6 

71-140p  1   521-600p  7 

141-220p  2    601-800p  8 

221-300p  3   801-1000p  9 (start -1 – 8) 

301-360p  4   1001-1200p  10 (start -2 – 8) 

361-440p  5   1201->   11 (start -3 – 8) 
 



  Prices:                      Pocals or trophies to best four of each class 

All participants get prizes in the junior rating class 

Handicap-class winner gets 50% of participant fees, finalist gets 

25% 

20€ gift cards to Pingiskeskus to all rating class winners 

Registration: Registration using web form latest on Sunday 14.1.2018 at 18.00 

Registration link: https://goo.gl/xbFQPe 

Registered players: https://goo.gl/WQ8hye 

Queries to Teemu Oinas preferably via email 

teemu.oinas@gmail.com / +358504858200 

Draw: Draw is scheduled to be done at 8.30 AM for morning group. For 

afternoon group it’s scheduled for 12.00 AM 18.00. Cancellations 

need to be informed to the competition chair. 

Rating cut-off: 

Competition ball: 

Sunday 7.1.2018 

Nittaku Premium *** white 

Head umpire: Seppo Hiltunen, other competition lead OPT-86 ry. board.                                                                                                                                           

   

   

 

Participation list is released to SPTL.fi website on Tuesday 

16.1.2018 at the latest. 

 

Cafeteria offers coffee, drinks and snacks. 

  

Registration fees can be paid beforehand to OPT-86 ry. Account 

FI91 1510 3500 0362 02 BIC: NDEAFIHH or with cash during 

competition. 

Rating conversion table from Sweden to Finland in case player does 

not have finnish rating: 

 

Swedish 
rating 

Add points 
to get 
finnish 
rating 

Swedish 
rating 

Add points 
to get 
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-rest 100 

 

Players from other countries should contact 

teemu.oinas@gmail.com before registering to competition. 

Welcome to Oulu to enjoy and play table tennis! 

https://goo.gl/xbFQPe
https://goo.gl/WQ8hye
mailto:teemu.oinas@gmail.com
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