
   

KILPAILUKUTSU 

TOP-16-karsinta 1.10.2022 
 

Pöytätennisseura Wega ry järjestää SPTL:n luvalla miesten TOP-16-karsinnat lauantaina 
1.10.2022 Ruskeasuon palloiluhallissa klo 11.00 alkaen osoitteessa Ratsastie 10 00280 

Helsinki. Halliin pääsee klo 10, pelaajien ilmoittautuminen viimeistään klo 10.30. 
 

Osallistumisoikeus on pelaajilla 

• jotka eivät ole 1.7.2022 ratingin aktiivisten pelaajien listan kahdeksan parhaan pelaajaan joukossa, 

mutta joiden rating-pisteet ovat olleet 1.7.2022 vähintään 1900 pistettä 

• joiden rating-pisteet ovat karsintojen leikkuripäivänä 22.9.2022 voimassa olevalla ratinglistalla 

vähintään 1900 pistettä. 

Myös naiset voivat osallistua ja em. ehdot täyttävä ulkomaalainen pelaaja voi osallistua, jos hän on 

todistettavasti (väestörekisteriote) karsintojen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä asunut 

Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta tai jos hän on juniori, asunut Suomessa 

yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. 

Seuraavat pelaajat ovat olleet 1.7.2022 ratingin aktiivisten pelaajien listan kahdeksan parhaan 

pelaajaan joukossa ja pääsevät suoraan TOP-16-lopputurnaukseen, eivätkä siis voi osallistua 

karsintoihin: Benedek Olah, Alex Naumi, Mika Räsänen, Samuli Soine, Aki Kontala, Sam Khosravi, 

Miikka O'Connor ja Arttu Pihkala. 
  

Ratingin leikkuripäivä: torstai 22.9.2022. 
 

Ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoilmoittautumisena siten, että korkeintaan 64 pelaajaa otetaan 

mukaan rating-järjestyksessä. Ennakkoilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään torstaina 

29.9.2022 oheisella kaavakkeella. 

Ennakkoilmoittautumisen lisäksi karsintaan on mahdollista ilmoittautua paikan päällä 

viimeistään puoli tuntia ennen kilpailun alkua, mikäli mukaan mahtuu – ennakkoilmoittautuneet 

ovat etusijalla. Kilpailuun otetaan mukaan korkeintaan 64 pelaajaa. 

Kaikkien pelaajien – myös ennakkoilmoittautuneiden – tulee ilmoittautua paikan päällä 

HENKILÖKOHTAISESTI viimeistään klo 10.30, jonka jälkeen tehdään arvonta. 

Ilmoittautumisten seuranta: avaa tästä. 
 

Osanottomaksu: Ennakkoilmoittautuminen 25 EUR tulee maksaa Wegan tilille  

FI09 3939 0060 2437 55 viimeistään torstaina 29.9.2022. Paikan päällä ilmoittautuminen (30 EUR, 

käteinen tai kortti) tulee maksaa ennen arvontaa 1.10.2022 klo 10.30 mennessä. 
 

Arvonta: Ruskeasuon palloiluhallissa 1.10.2022 klo 10.30. 
 

Aikataulu: Ilmoittautuminen klo 10.30 mennessä, kilpailujen aloitus klo 11.00, arvioitu kilpailujen 

kesto (riippuu osallistujamäärästä) 3–5 tuntia. 
 

Pelijärjestelmä: Progressive knock-out. Kaikki sijoitukset ratkaistaan. Tuomarointi sisältyy 

kilpailumaksuun ja kilpailun järjestäjä vastaa tuomaroinnista kaikissa peleissä. 
 

Ylituomari ja kilpailujohto: Kimmo Arenius ja Esko Heikkinen. 
 

Kilpailupallo: Stiga Perfrom. 
 

Palkinnot: Sijat 1–8 nousevat suoraan TOP-16-lopputurnaukseen. Sijojen 9– nousu riippuu siitä, 

kuinka moni kahdeksasta suoraan lopputurnaukseen kutsutusta pelaajasta käyttää 

osallistumisoikeutensa. Suorien nousijoiden jälkeiset pelaajat sijoilla 9–24 nimetään lopputurnauksen 

varamiehiksi. TOP-16-lopputurnaus pelataan 17.12.2022. 
 

Tiedustelut: Sähköpostilla kimmo.arenius@gmail.com tai puhelimitse 045 7734 5512. 
 

T E R V E T U L O A ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds0FVh3706e6VQ7BR75mFdoQZa_AF5N42l9usRto5FoJykOA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ba8ybAUcfTU6IAZO6FEE5zgjPEF0DaWFMpWx5JTPyvo/edit#gid=157861287

