Peräseinäjoen Toive järjestää pöytätenniksen D- ja E-luokkien SM -kilpailut lauantaina ja
sunnuntaina 12.-13.9.2020 RitolaHallissa osoitteessa Saarentie 1, 61100 Peräseinäjoki. Ovet
avautuvat molempina päivinä klo 9.00. Turvavälien pitämisestä pidetään huolta ja kilpailupaikalla
on tarjolla käsidesiä. Älä tule kilpailuihin sairaana!

Luokat ja ilmoittautumismaksut:
Lauantai

Sunnuntai

D-luokan kaksinpeli, M-1500 15 €
D-luokan nelinpeli, MN-1500 20 € / pari

E-luokan kaksinpeli, M-1300 15 €
E-luokan nelinpeli, MN-1300 20 € / pari

Kaikissa luokissa käytetään pooli- ja jatkocup -järjestelmää. Luokat pelataan 3-5 pelaajan pooleina
ja pooleissa lepovuorolaiset tuomitsevat. Jatkopeleissä tuomareina toimivat järjestävän seuran
tuomarit. D-luokkaan saavat osallistua kaikki ne, joiden rating-pisteet ovat olleet 1.7.2020
korkeintaan 1500 pistettä sekä ne, joiden pisteet ovat leikkuripäivänä 30.8.2020 voimassa olevalla
rating-listalla korkeintaan 1500-pistettä. E-luokassa raja on vastaavasti 1300 pistettä. Kilpailuun
osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen pelaaja voi osallistua
kilpailuihin, jos hän on 12.9.2020 mennessä asunut yhtäjaksoisesti Suomessa kaksi vuotta tai jos
hän on juniori, asunut yhtäjaksoisesti Suomessa vuoden.
Ilmoittautumiset: Viimeistään perjantaina 4.9.2020 tällä lomakkeella. Ilmoittautumistilannetta voi
seurata täältä. Tiedustelut: Juha Julmala puh. 040-681 7610, juha.julmala@gmail.com.
Huom! Koska kyseessä ovat SM-kilpailut ei jälki-ilmoittautumisia huomioida.
Ilmoittautumismaksut: Maksetaan ke 9.9.2020 mennessä tilille: FI15 5338 0220 0692 17/PeTo
pöytätennisjaosto.
Ylituomari: Erno Lesonen. Muu kilpailujohto PeTon pöytätennisjaosto.
Arvonta: Pooliarvonta tehdään maanantaina 7.9.2018 klo 18 osoitteessa Luomantie 130, 61100
Peräseinäjoki. Kilpailuvaliokunta arpoo jatkocup-vaiheen. Arvonta ja aikataulu julkaistaan pian arvonnan
jälkeen SPTL:n verkkosivuilla.

Rating-leikkuripäivä: su 30.8.2020.
Pelipallot: Joola Prime *** 40+ (valkoinen).

Palkinnot: Suomenmestaruusmitalit joka luokan kolmelle parhaalle.
Kahvio ja lounas: Kisapaikalla kahvio, josta on saatavilla edulliseen hintaan suolaista ja makeaa
purtavaa sekä muita virvokkeita. Ruokailumahdollisuuksista tiedotetaan myöhemmin
sähköpostitse ilmoittautuneille sekä liiton sivuilla.
Majoitus:
Seuraavat majoituspaikat varattu yksinoikeudella 1.9 asti koodilla ”pingiskisat”. Varaukset
soittamalla linkin numeroon ja kertomalla olevansa tulossa kilpailuihin. Nopeat syövät hitaat!
https://www.jaaskanloma.fi/seinajoki-kalajarvi
https://www.seinajokimatkailu.com/kangasniemen-mokit/
https://shop.maatilamatkailuilomaki.fi/
https://www.seinajokimatkailu.com/kalajarven-lomakyla/

Kilpailupaikalla on myynnissä MN-Pingiksen tuotteita.

Tervetuloa PeToluolahan pelaamahan ja viihtymähän!
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