
OPT-86:n kesäkilpailut Ratamotien pöytätennishallissa

                                
Kilpailukutsu

Oulun Pöytätennis -86 ry. (OPT-86) järjestää lauantaina 01.08.2020 klo 10.00 alkaen epäviralliset OPT-86:n
kesäkilpailut. Kilpailupaikkana on Ratamotien pöytätennishalli, osoite Ratamotie 22, Oulu. Pelipaikan ovet 
aukeavat aamulla kello 9.00 mennessä. Kilpailuissa on käytettävissä vähintään 16 pöytää. Alustana on 
muovimatto.

Luokat, ilmoittautumismaksut ja alkamisajat: (kaikki luokat pooliluokkia ja epävirallisia, lisenssiä ei tarvita 
ja ottelutuloksilla ei ole vaikutusta ratingpisteisiin)

Kello 10.00 alkaen

Miesten kaksinpeli 10€
M-1700 10€
M-1300 10€
M-1000 10€
M-700 10€

Kello 14.30 alkaen

Tasoitusluokka 10€

Luokat pyritään pelaamaan 4-5 pelaajan pooleissa. Poolien kaksi parasta jatkavat cup-muotoisena pelattaviin
jatkopeleihin. Pooleissa vapaa pelaaja tuomaroi. Poolissa tai cupissa pudonnut pelaaja voi joutua 
tuomaroimaan yhden cup-kierroksen ottelun. Pelaaja voi ilmoittautua vain yhteen luokkaan per alkamisaika. 
Ottelut pelataan paras viidestä erästä 11 pisteeseen, paitsi tasoitusluokka joka pelataan 21 pisteeseen. 

Tasoitusluokka pelataan paras kolmesta erästä 21 pisteeseen kaksi syöttöä kerrallaan. Tasoitusluokka 
pelataan poolijärjestelmällä, poolien kaksi parasta etenee cup-muotoisena pelattavaan jatkokaavioon. 

Tasoitusluokan tasoitukset määräytyvät seuraavalla tavalla. 100 ratingpisteen ero tarkoittaa kahden pisteen 
eroa lähtötilanteessa. Esim. 1520 – 1060 = 460 = lähtötilanne 0-8. Maksimi lähtötilanne on -4 – 16 joka 
saavutetaan 1000 pisteen ratingerolla. 800 pisteen erolla lähtötilanne on 0-16 ja 900 pisteen erolla -2 - 16. 
Tasoitusluokassa pelaajia ei sijoiteta, vaan kaikki osallistujat arvotaan pooleihin sijoittamattomina.

Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.



Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset nettilomakkeella sunnuntaihin 26.07.2020 klo 
18.00 mennessä.                                                                                   

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/3fjRrLo
Ilmoittautuneet: https://bit.ly/2XX3tEY

Tiedustelut Teemu Oinakselle mieluiten sähköpostitse
teemu.oinas@gmail.com   / +358504858200

Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua.

Leikkuripäivä:

Kilpailupallo:

Keskiviikko 01.07.2020

DHS D40+ *** valkoinen

Palkinnot: Pokaalit luokkien neljälle parhaalle. Tasoitusluokassa voittajalle 
50% ja toiseksi sijoittuneelle 25% luokan osallistumismaksuista.

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

Aikataulu:

Kahvio ja ruokailu:

Ilmoittautumismaksut:

Muuta:

Aikataulu julkaistaan SPTL:n sivuilla viimeistään perjantaina 
31.07.2020

Kisapaikalla on kahvio jossa tarjolla kahvia, virvokkeita ja 
pikkupurtavaa pikkurahalla.

Ilmoittautumismaksut voi maksaa etukäteen OPT-86:n tilille FI91 
1510 3500 0362 02, MobilePayllä (32946), Smartumilla, 
Edenredillä, pankki/luottokortilla tai käteisellä pelipaikalla.

OPT-86 ry. toivottaa kaikki pöytätennispelaajat tervetulleeksi 
pelaamaan Ratamotien pöytätennishallin ensimmäisiin kilpailuihin.

Kilpailuissa noudatamme SPTL:n toimintaohjeita koronapandemian 
ajalle. Kättelyt ja fyysiset kontaktit jätetään tekemättä. Kaikki 
huolehtivat omalta osaltaan riittävästä hygieniasta. Flunssaisena 
pelaaminen ja hallille saapuminen on ehdottomasti kielletty. 
Kannamme kaikki yhdessä vastuun toistemme terveydestä.
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