
 

 

OPT-86:n syyspoolikilpailut 
                    

            Kilpailukutsu 
 

Oulun Pöytätennis -86 ry. (OPT-86) järjestää lauantaina 26.10.2019 klo 10.00 alkaen SPTL:n luvalla OPT-

86: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.  

 

Luokat, ilmoittautumismaksut ja alkamisajat: (kaikki luokat pooliluokkia, paitsi tasoitusnelinpeli) 
 

Kello 10.00 – 15.00 

 

M-2000              15€ 

M-1600              15€ 

M-1300              15€ 

M-1000              10€ 

Juniorit 9 (synt. 2010 tai myöhemmin)      10€ 

Juniorit 12 (synt. 2007 tai myöhemmin)     10€ 

Juniorit 16 (synt. 2003 tai myöhemmin)     10€ 

 

Kello 12.00 alkaen 

 

Tasoitusnelinpeli (cup)          10€ / pelaaja 

 

Kello 15.00 – 19.00 

 

Miesten kaksinpeli           15€ 

M-1750              15€ 

M-1450              15€ 

M-1150              10€ 

M-850              10€ 
 

Kaikki luokat pelataan 3-4 pelaajan pooleissa. Kolmen pelaajan pooleja saatetaan  sijoittaa pelattavaksi 

samalla pöydällä peräkkäin niin että toinen pooleista pelataan ensin loppuun jonka jälkeen aloitetaan toinen 

pooli. Poolien kaksi parasta jatkavat cup-muotoisena pelattaviin jatkopeleihin. Pooleissa vapaa pelaaja 

tuomaroi. Lisäksi poolissa pudonnut pelaaja voi joutua tuomaroimaan yhden cup-kierroksen ottelun. Pelaaja 

voi osallistua vain yhteen luokkaan per alkamisaika. Ottelut pelataan paras viidestä erästä 11 pisteeseen, 

myös tasoitusnelinpeli. Kaikissa junioriluokissa pelataan consolation cup- tai poolijärjestelmällä osallistujien 

määrästä riippuen. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin. 
 



 

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset nettilomakkeella sunnuntaihin 20.10. klo 18.00 

mennessä.                                                                                   

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2lBWYGw 

Ilmoittautuneet: http://bit.ly/2kpO26Y 

Tiedustelut Teemu Oinakselle mieluiten sähköpostitse 

teemu.oinas@gmail.com / +358504858200 

Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua. 

Leikkuripäivä: 

Kilpailupallo: 

Sunnuntai 6.10.2019 

Nittaku Premium *** valkoinen 

Palkinnot: Pokaalit tai pystit luokkien neljälle parhaalle. Tasotusnelinpelissä 

luokan voittajaparille 50% luokan osallistumismaksuista, toiseksi 

sijoittuneet saavat 25%. Junioriluokassa lisäksi kaikille osallistujille 

pieni palkinto. 

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

Aikataulu: 

 

Kahvio ja ruokailu: 

 

Ilmoittautumismaksut: 

 

 

Luokkien tarkat alkamisajat ja pöytäkohtaiset aikataulut nähtävissä 

PT-foorumissa, SPTL:n 25vuilla ja  http://www.opt-86.fi/ arvontojen 

jälkeen. 

Pelihallissa kahvio, josta saa kahvia, teetä, virvokkeita ja sämpylöitä. 

200 metrin päässä pelipaikasta sijaitsee ostoskeskus jossa kauppojen 

lisäksi kaksi pitseriaa. 

 

 

ghhghghsshshTervetuloa Ouluun 

pelaamaan poolikilpailuihin! 

 

   

 

Mikäli aikataulu muuttuu kutsussa ilmoitetusta, niin se julkaistaan 

SPTL:n sivuilla viimeistään perjantaina 14.10.2019 

Kisapaikalla on kahvio jossa tarjolla kahvia, virvokkeita ja 

pikkupurtavaa. Kahviossa voit maksaa myös MobilePayllä. 

 

Ilmoittautumismaksut voi maksaa etukäteen OPT-86:n tilille FI91 

1510 3500 0362 02 tai käteisellä pelipaikalla. Paikan päällä otamme 

osallistumismaksuja vastaan myös MobilePayllä, Smartumilla tai 

Edenredillä. 

 

Tasoitusnelinpelin tasoitustaulukko: (parin pisteet summataan 

yhteen) 
 

Rating-ero Tasoitus 

0-200 0 

201-300 1 

301-400 2 

401-500 3 

501-600 4 

601-1000 5 

1001-1400 6 

1401-1600 7 

1601-1800 8 

1801-2000 9 (aloitus -1 – 8) 

2001-2200 10 (aloitus -2 – 8) 

2201-2400 12 (aloitus -4 – 8) 

2401-> 14 (aloitus -6 – 8) 

 

Tervetuloa Ouluun pelaamaan 

syyspoolikilpailuihin! 
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