
                            

OPT-86:n kesäkilpailut 2019
                                

            Kilpailukutsu

Oulun Pöytätennis -86 järjestää 20.07.2019 klo 10.00 alkaen avoimet ja epäviralliset OPT-86:n 
kesäkilpailut. Kilpailuihin osallistumiseen ei tarvita SPTL:n kilpailulisenssiä. Kilpailupaikkana on 
Korvensuoran koulu, osoite Leväsuontie 17, Oulu. Kilpailuihin on käytettävissä kahdeksan pöytää. 
Kilpailujen tuloksilla ei ole vaikutusta ratingpisteisiin. Voimme ottaa kilpailuihin maksimissaan 40 pelaajaa 
sekä klo 10.00 alkavaan ryhmään että klo 14.00 alkavaan ryhmään.

Luokat, ilmoittautumismaksut ja alkamisajat:

Tasoitusluokka klo 10.00  10€
Kaksinpeli alkaen noin klo 14.00  10€
Junioriluokka (s.2001 tai myöhemmin) alkaen noin klo 14.00    5€

Tasoitusluokka pelataan max. viiden pelaajan pooleissa. Pelaajat arvotaan tasoitusluokassa alkupooleihin 
sattumanvaraisesti ilman sijoituksia. Tasoitusluokassa poolien kaksi parasta jatkavat cup-muotoisena 
pelattavaan finaalikaavioon. Kaksinpeli ja junioriluokka pelataan max. viiden pelaajan pooleissa. 
Alkupoolien jälkeen pelaajat jaetaan ylempään ja alempaan jatkokaavioon, kaksi poolin parasta ylempään 
kaavioon ja loput alempaan kaavioon. Molempien kaavioiden neljä parasta palkitaan. Pelaajat tuomaroivat 
ottelut itse ja pelaavat poolin ottelut itsenäisesti. Järjestäjä hankkii tuomarit loppuotteluihin. Tasoitusluokka 
pelataan paras viidestä 11 pisteeseen tasoitusjärjestelmällä. Tasoitukset lasketaan alla olevien taulukoiden 
mukaisesti:

Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Rating-ero Tasoitus
0-50 0

51-100 1
101-150 2
151-200 3
201-250 4
251-350 5
351-450 6
451-600 7
601-800 8
801-1000 9 (aloitus -1 – 8)
1001-1200 10 (aloitus -2 – 8)

1201-> 11 (aloitus -3 – 8)



Ilmoittautumismaksut otamme vastaan vain MobilePayllä 32946, tai etukäteen maksettuna seuran 
tilille: FI91 1510 3500 0362 02.

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset nettilomakkeella torstaihin 18.07. klo 18.00 

mennessä.                                                                                   

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

Ilmoittautuneiden lista: http://bit.ly/2HDxqS9

Tiedusteluihin vastaa Teemu Oinas

teemu.oinas@gmail.com

+358504858200

Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla lauantaina 20.07.2019 30min ennen pelien 
alkua.

Leikkuripäivä:

Kilpailupallo:

Lauantai 1.7.2019

DHS D40+ *** valkoinen

Palkinnot: Tasoitusluokassa voittaja saa 100€ ja toiseksi sijoittunut 50€.

Kaksinpelissä ja junioriluokassa ylemmän ja alemman jatkokaavion 
neljä parasta pelaajaa palkitaan mitaleilla.

Ylituomari: Teemu Oinas                                                                                        

Aikataulu:

Kahvio ja ruokailu:

Julkaistaan SPTL:n sivuilla perjantaina 19.07.2019

Kisapaikalla on pienimuotoinen kahvio jota saa käyttää vapaasti 2€ 
kertamaksulla koko päivän.

Tervetuloa Ouluun pelaamaan kesäkisoja!
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