
 
                                                 

Pohjois-Pohjanmaan avoimet piirinmestaruuskisat 
 

Oulun Pöytätennis-86 järjestää SPTL:n luvalla lauantaina 27.08.2016 klo 10.00 alkaen pöytätenniksen avoimet 
Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruuskilpailut. Kilpailupaikkana on Rajakylän yläasteen liikuntasali, Ruiskukkatie 
4-6, Oulu. 

Kilpailuluokat: 
 

Rating-luokat: 
Rating-luokkaan ilmoittautuneet jaetaan ratingin paremmusjärjestyksen perusteella luokkiin joissa on 10 tai 12 
pelaajaa (kaksi poolia). Kunkin poolin kaksi parasta pelaajaa etenevät kyseisen luokan jatko-cupiin. Pooleista 
pyritään saamaan sellaiset, että taataan paljon tasaväkisiä otteluita. Pelisysteemistä johtuen luokat voidaan nimetä 
lopullisesti vasta arvontatilaisuudessa. Vain yksi rating-luokka/pelaaja. 
 
Miesten nelinpeliluokka (MN): 
Pelataan kolmen parin pooleissa. Mikäli osallistujamäärä ei mene tasan, ennalta parhaimmat sijoitetaan 
suoraan cup-kaavioon. Kaksi parasta paria pääsee jatkopeleihin. Ei rating-rajoituksia. 
 
1850-nelinpeliluokka (B-NP): 
Pelataan kolmen parin pooleissa. Mikäli osallistujamäärä ei mene tasan, ennalta parhaimmat sijoitetaan 
suoraan cup-kaavioon. Kaksi parasta paria pääsee jatkopeleihin. Pelaajien maksimi rating-arvo 1850. 
 
1450-nelinpeliluokka(C-NP): 
Pelataan kolmen parin pooleissa. Mikäli osallistujamäärä ei mene tasan, ennalta parhaimmat sijoitetaan 
suoraan cup-kaavioon. Kaksi parasta paria pääsee jatkopeleihin. Pelaajien maksimi rating-arvo 1450. 
 
Harrastelijat/pingiskoulu(ei lisenssiä): 
Pelataan max kuuden pelaajan pooleissa. Luokka jaetaan tarvittaessa aikuisiin ja junioreihin. Luokkaan voi 
osallistua ainoastaan pelaajat joilla ei ole kilpailulisenssiä. 
 
Ottelut pelataan paras viidestä systeemillä 11 pisteeseen. Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin pelajien määrästä 
riippuen. Pooliluokissa vapaa pelaaja tuomaroi, cupvaiheessa hävinnyt pelaaja. 
 
Osallistumismaksut:  
Ratingluokka: 20€(6 pelaajan pooli), 15€(5 pelaajan pooli), 12€(4 pelaajan pooli) 
Nelinpelit: 10€/pelaaja. 
Harrastelijat/pingiskoulu: 10€ 
Maksut jälkikäteen OPT-86:n tilille FI91 1510 3500 0362 02 tai kisapaikalla käteisenä. 
 
Ilmoittautumiset: Nettilomakkeella sunnuntaihin 21.08.2016 klo 16.00 mennessä: 
 
Ilmoittautuminen:http://goo.gl/forms/vymbkE2kZz 
Ilmoittautuneiden lista on nähtävissä: https://goo.gl/ZTyH28 
 
Yhteystiedot ja tiedustelut: Seppo Hiltunen  puh. 0409387338, seppo.hiltunen@kotikone.fi 
 
Arvonta: Lopullinen arvonta suoritetaan kisapaikalla puoli tuntia ennen otteluiden alkamista. Alustava 
luokkajako osallistujineen julkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 
Leikkuri: Rating-leikkuripäivä on  20.08.2016 
 



Kilpailupallo: Nittaku Premium***, muovi 
 
Palkinnot: Piirinmestaruusmitalit 
 
Ylituomari: Seppo Hiltunen, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta. 
 
Aikataulu: Kaikki ratingluokat ja harrastelijat alkavat samanaikaisesti klo 10.00 ja nelinpeliluokat klo 
14.30, kaikkien henkilökohtaisten pelien päätyttyä. 
 
Muu info: Pelit pelataan 16 pöydällä. Pelipaikalla on kahvio. Pelaajia pyydetään olemaan paikalla viimeistään 
klo 09.30, jolloin tehdään luokkien arvonnat. 

                                                                                                                   
Tervetuloa Ouluun kisaamaan! 


