
PT Espoon kevätkilpailut 18.-19.3.2017 

Pöytätennis Espoo ry järjestää SPTL:n luvalla pöytätenniskilpailut lauantaina 18.3. ja sunnuntaina 19.3. 
Ruskeasuon palloiluhallissa (Ratsastie 10, 00280 Helsinki). Pelit aloitetaan molempina päivinä kello 9:30. 
Lisäksi kilpailuiden yhteydessä järjestämme lauantaina n. klo 18 alkaen MK- ja MJ-14 -luokkien GP-finaalit 
sekä sunnuntaina n. klo 17 alkaen MJ-17 -luokan GP-finaalin. 

LUOKAT, ALUSTAVA ALKAMISAIKA SEKÄ ILMOITTAUTUMISMAKSUT 

LAUANTAI 18. MAALISKUUTA SUNNUNTAI 19. MAALISKUUTA 

M-1800 (pooli) (09:30) 12 €  Rating (max. 2100) (09:30) 20 € 
M-1400 (pooli) 
M-2200 (cup) 

(09:30) 
(11:30) 

12 € 
10 € 

 MK (pooli) 
Rating (max. 1400) 

(13:30) 
(13:30) 

15 € 
15 € 

MK (cup) (13:30) 10 €   Pingiskoulu (pooli) (16:00) 10 € 
M-1600 (pooli) (13:30) 12 €   Juniori-rating (17:00) 15 € 
Rating (max. 1200) (13:30) 15 €      
M-2000 (pooli) (15:30) 12 €     

*Rating-luokissa pelaajat jaetaan ratingin mukaisesti n. 8-16 pelaajan ryhmiin. Jokaisessa ryhmässä 
pelataan ensiksi alkupoolit, jonka jälkeen jatkopelit cup-muotoisena sekä ylemmässä että alemmassa 
kategoriassa. Palkitsemme jokaisen rating-ryhmän kolme parasta sekä alemman jatkocupin voittajan. 
*Juniori-rating -luokkaan saavat osallistua kaikki alle 17-vuotiaat (syntyneet 1.1.1999 jälkeen). Luokassa 
pelaajat jaetaan ratingin mukaisesti noin 8 pelaajan ryhmiin, joissa jokaiselle kertyy vähintään neljä ottelua. 
*Pingiskoulu-luokka pelataan osallistujamäärästä riippuen ikäryhmissä. Pingiskoululuokassa pelaajan rating 
saa olla maksimissaan 700. Pingiskoulu-luokkaan ei tarvitse kilpailulisenssiä. 
*Pooliluokat pelataan 3-5 pelaajan pooleissa, joista jatkocupiin jatkaa 1-2 pelaajaan osallistujamäärästä 
riippuen. Järjestäjä voi myös sijoittaa 2-8 pelaajaa suoraan jatkocupiin. Luokka pelataan, mikäli osallistujia 
on vähintään neljä. Luokkien yhdistäminen on mahdollista. 

Osallistumisia saatetaan tarvittaessa rajoittaa varsinkin samaan aikaan alkavien luokkien osalta. 
Rating-leikkuripäivä on sunnuntai 26. helmikuuta. 

Maksut: PT Espoon tilille IBAN: FI74 5780 0720 1410 55 tai käteisellä pelipaikalla 

Pallo: Valkoinen Nittaku Premium 40+ (muovipallo) 

Kilpailujohto: PT Espoon johtokunta, ylituomarina Erkki Puranen 

Palkinnot: Hyviä tavarapalkintoja, lahjakortteja ja pokaaleja. Lisäksi sunnuntain MK-luokan voittajalle 200 € 
ja lauantain cup-luokkien (MK ja M-2200) finalisteille jaetaan 50 % luokan osallistumismaksuista.  

Ilmoittautumiset: Viimeistään perjantaina 10.3. ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisia voit seurata 
tästä. Tiedustelut mieluiten sähköpostitse osoitteeseen kisat@ptespoo.net tai puhelimitse 
0500 449 792 / Erkki Puranen. Perimme maksun, mikäli pelaaja jää kisasta pois ilmoittamatta. 

Arvonnat: Tiistaina 14.3. kello 17:00 osoitteessa Itätuulenkuja 9, 02100 ESPOO 
Lopulliset aikataulut ja osallistujalistat julkaistaan viikolla 11. 

 

https://drive.google.com/open?id=1Vq2CyboLc1eLI-N3jQvrcGRE10dRnsqghHfMVbpIxIk
https://drive.google.com/open?id=1jyfFHVeUW_YTWapZNgFzS58B6MY6xMJ0wK3HbITkGR8
mailto:info@ptespoo.net

