OPT-86:n syyspoolikilpailut
Kilpailukutsu
Oulun Pöytätennis -86 ry. (OPT-86) järjestää lauantaina 13.10.2018 klo 10.00 alkaen SPTL:n luvalla OPT86:n syyspoolikilpailut. Kilpailupaikkana on Kastellin monitoimitalon B- ja C-sali, osoite Sairaalanrinne
5. Sisäänkäynti Kastellin kirjaston ovesta. Pelipaikan ovet aukeavat aamulla kello 9.00 mennessä.
Kilpailuissa on käytettävissä max. 20 pöytää joka rajoittaa osallistujamäärän 100 pelaajaan kaksinpeleissä ja
80 pariin nelinpeleissä.
Luokat, ilmoittautumismaksut ja alkamisajat:

Kello 10.00-n.14.00
Nelinpeli
 Aikuiset 10€ / pelaaja
 Juniorit s.2001 tai myöh. 5€ / pelaaja
Kello 14.00-n.18.30
Kaksinpeli
 Aikuiset 25€
 Juniorit s.2001- 15€
 Juniorit s.2001- rating < n.800 10€

Kaksinpelissä pelaaja saa viisi takuuottelua. Nelinpelissä pari saa neljä takuuottelua. Luovutukset voivat
vaikuttaa ottelumääriin mutta järjestäjä pyrkii tässä tapauksessa muuttamaan pelijärjestelmää niin että
takuuottelut saavutetaan kaikkien osallistujien kohdalla. Pelaajat ja parit jaetaan ratingin perusteella
ilmoittautumismääristä riippuen eri luokkiin ratingluokkien tapaan. Pooleissa vapaa pelaaja / pari tuomaroi.
Lisäksi poolissa pudonnut pelaaja / pari voi joutua tuomaroimaan yhden cup-kierroksen ottelun. Ottelut
pelataan paras viidestä erästä 11 pisteeseen. Juniorit joiden taso on noin 800 ratingpistettä voivat osallistua
joko avoimeen kaksinpeliin tai junioreiden kaksinpeliin. Pääsääntöisesti alle 800 ratingpisteen juniorit
pelaavat omassa luokassaan. Kilpailuun voi osallistua ilman nelinpeliparia ja järjestäjä takaa nelinpeliparin
kilpailuun ilmoittautuneelle vierasseuran edustajalle. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.

Kaksinpelit pelataan osallistujamääristä riippuen joko:
 4 pelaajan alkupooleissa ja 4 pelaajan jatkopooleissa niin, että alkupoolien sijoille 1-2 sijoittuneet
pelaajat pelaavat samassa jatkopoolissa ja sijoille 3-4 sijoittuneet pelaajat omassaan
◦ Alkupoolissa pelattua ottelua ei pelata uudestaan jatkopoolissa vaan tulos jää voimaan
◦ Jos alkupooleja on neljä niin silloin voidaan pelata neljä jatkopoolia, ykköset omaansa, kakkoset
omaansa jne.
 5 pelaajan pooleina joista kaksi parasta etenee cup-muotoisiin mitalipeleihin + sijoitusottelut
pooleissa sijoille 3-5 sijoittuneille seuraavasti: 3-3, 4-4 ja 5-5
 Suoraan 6-8 pelaajan poolina
Nelinpelit pelataan osallistujamääristä riippuen joko:
 3 parin alkupooleina ja 3 parin jatkopooleina
◦ Alkupoolien sijoille 1 sijoittuneet parit pelaavat keskenään jatkopoolin, sama pelataan
alkupooleissa sijoille 2 ja 3 sijoittuneiden parien kesken
 4 parin alkupooleina ja 4 parin jatkopooleina
◦ Alkupoolien sijoille 1-2 sijoittuneet parit pelaavat keskenään jatkopooli, sama pelataan
alkupooleissa sijoille 3-4 sijoittuneiden parien kesken
◦ Alkupoolissa pelattua ottelua ei pelata uudestaan jatkopoolissa vaan tulos jää voimaan
 3-5 parin pooleina joista kaksi parasta etenee cup-muotoisiin mitalipeleihin + sijoitusottelut pooleissa
sijoille 3-5 sijoittuneille seuraavasti: 3-3, 4-4 ja 5-5
 Suoraan 5-6 parin poolina
Ilmoittautumiset:

Ilmoittautumiset nettilomakkeella sunnuntaihin 7.10. klo 18.00
mennessä.
Ilmoittautuminen: https://goo.gl/mZkEU3
Ilmoittautuneet: https://goo.gl/22aCx7
Tiedustelut Teemu Oinakselle mieluiten sähköpostitse
teemu.oinas@gmail.com / +358504858200

Arvonta:

Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua.

Leikkuripäivä:

Sunnuntai 7.10.2018

Kilpailupallo:

Nittaku Premium *** valkoinen

Palkinnot:

Pokaalit tai pystit luokkien neljälle parhaalle.

Ylituomari:

Seppo Hiltunen, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta

Aikataulu:

Kahvio ja ruokailu:

Tarkka luokka- ja pöytäkohtainen aikataulu julkaistaan SPTL:n
sivuilla viimeistään perjantaina 14.10.2018
Kisapaikalla on kahvio jossa tarjolla kahvia, virvokkeita ja
pikkupurtavaa. Kahviossa voit maksaa myös MobilePayllä.

Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut voi maksaa etukäteen OPT-86:n tilille FI91
1510 3500 0362 02 tai käteisellä pelipaikalla. Paikan päällä otamme
osallistumismaksuja vastaan myös MobilePayllä.

