
 
 

TURUN 
TÄHTIKISAT 2023  
KILPAILUKUTSU 

 

 

Turun Pyrkivä järjestää SPTL:n luvalla pöytätenniskilpailut 21.-22.1.2023 Liikuntakeskus Alfassa, 

osoite Raunistulantie 15, Turku. Huom! Uusi pelipaikka Alfan alin kerros. 

Kilpailuluokat, osallistumismaksut ja alustavat aikataulut:    

Lauantai 21.1.2023  

 

Ryhmä 1 (klo 9:00)  

• M-900, poolit                                  13 €  

• M-1500, poolit                                13 €  

• M-2100, poolit                                13 €  

 

Ryhmä 2 (noin klo 12 alkaen)  

• M-1300, poolit                               13 €  

• M-1900, poolit                               13 €  

 

Ryhmä 3 (noin klo 15 alkaen)  

• M-1100, poolit                               13 €  

• M-1700, poolit                               13 €  

• MK *, poolit                                  20 €  

 

 

Sunnuntai 22.1.2023 

 

Ryhmä 1 (klo 9:00) 

• M-1000, poolit                               12 € 

• M-1600, poolit                               12 € 

• MK, poolit                                     12 € 

 

Ryhmä 2 (noin klo 12 alkaen) 

• M-750, poolit                                 12 € 

• M-1400, poolit                               12 € 

• M-2000, poolit                               12 € 

 

Ryhmä 3 (noin klo 15 alkaen) 

• Pingiskoulu **, poolit                     8 € 

• M-1200, poolit                              12 € 

• M-1800, poolit                              12 € 

 

Palkinnot: Lauantaina MK-luokan* voittajalle 100 € ja toiseksi sijoittuneelle 50 €. Rahapalkintojen 

edellytyksenä on, että luokassa on vähintään 10 pelaajaa. Kaikki muut palkinnot ovat pokaaleja tai vastaavia 

ja pingiskoululuokassa mitaleja. 

Ilmoittautumiset: Viimeistään sunnuntaina 15.1.2023. Kustakin ryhmästä voi valita vain yhden luokan. 

Ilmoittaudu kilpailuihin alla olevasta linkistä: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfug6In7VPFjRV256VlGRE82QqlpHbh--

5u9AK51l_hyv3mvg/viewform 

Ilmoittautumistilannetta voi seurata seuraavasta linkistä: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UeWCtMCywuRMofHet7WeteE0BeXQUh5EfkeKxhRQZMk/edit

?usp=sharing 

Yleistä: Pingiskouluokassa* saavat pelata ne pingiskoululaiset, jotka eivät ole aikaisemmin voittaneet 

pingiskoululuokkaa SPTL:n alaisten kilpailuiden yhteydessä ja rating on maksimissaan 700. Osallistuminen 

ei vaadi kilpailulisenssiä.  

Yhden starttiryhmän maksimiosallistujamäärä on 40 pelaajaa, joten ilmoittautumisjärjestys ratkaisee, paitsi 

lauantaina MK-luokkaan ilmoittautuneet ovat etusijalla. Maksimimäärän ylittäjät ovat varasijoilla ja voivat 

päästä mukaan vain, jos tulee peruutuksia. Peruutuksista ilmoitetaan varasijoilla oleville.  

Pooleja pelattaessa vapaina olevat pelaajat toimivat tuomareina. Cup-otteluissa jokainen pelaaja on 

tarvittaessa velvollinen toimimaan tuomarina yhdessä ottelussa/luokka. Luokka pelataan, jos osallistujia on 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfug6In7VPFjRV256VlGRE82QqlpHbh--5u9AK51l_hyv3mvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfug6In7VPFjRV256VlGRE82QqlpHbh--5u9AK51l_hyv3mvg/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UeWCtMCywuRMofHet7WeteE0BeXQUh5EfkeKxhRQZMk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UeWCtMCywuRMofHet7WeteE0BeXQUh5EfkeKxhRQZMk/edit?usp=sharing


vähintään viisi. Kaikki ottelut pelataan paras viidestä erästä 11 pisteeseen. Poolien kaksi parasta pelaajaa 

menevät jatkopeleihin, paitsi jos luokka pelataan yhtenä poolina.  

Kilpailupallo: Andro *** (valkoinen)  

Kilpailun johto: Turun Pyrkivän pöytätennisjaoston johto, ylituomareina Mergim Kelmendi ja Pekka 

Arvonen.  

Tiedustelut: sähköpostitse tupykisat@gmail.com tai puhelimitse, puh. 040-5106954 Matti Haverinen.  

Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut suosittelemme maksamaan etukäteen Turun Pyrkivä ry:n 

tilille: FI33 5716 9020 1269 54 (Huom! tilinumero vaihtunut joulukuussa) tai käteisellä kilpailupaikalla.  

Huom! Perimme ilmoittautumismaksun, jos pelaaja jää ilmoittamatta pois luokasta.  

Rating-leikkuripäivä on 7.1.2023.  

Arvonta: Arvonta suoritetaan tiistaina 17.1.2023 klo 19.00 osoitteessa Haapakatu 4 A, Naantali. Luokkien 

alkamisajat ja osallistujaluettelo julkaistaan SPTL:n nettisivuilla.  

Kilpailupaikalla on kahvio.  

 

 

TERVETULOA TÄHTIKISOIHIN TURUN UUTEEN 

PÖYTÄTENNISHALLIIN 

 


