
 

      

    

                 

Peräseinäjoen Toive järjestää SPTL:n luvalla pöytätenniksen kansalliset PeTo OPen -kilpailut 

lauantaina ja sunnuntaina 26.-27.2. Ritola-hallissa osoitteessa Saarentie 2, 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: 

Klo 9:30   Klo 12:30   Klo 15:30 

Juniori-rating 8 €  Pingiskoulu 5 €  M-800 10 €        

M-1000 10 €   Harrastelijat 10 € (ei tarvita lisenssiä) M-1150 12 € 

M-1500 12 €   M-1300 12 €   M-1650 12 € 

M-2000 12 €   M-1800 12 €   M-2100 12 € 

   MK 15 €    

Sunnuntai: 

Klo 10:00    Klo 13:30 

Juniorit 8 €    Rating-luokka 18 € (Junioreilta -50 %) 
Harrastelijat 10 € (ei tarvita lisenssiä)    
M-1200 12 € 
M-1700 12 € 
MK 15 € 
 
Pelaaja voi osallistua yhteen luokkaan per aikatauluryhmä. Kaikissa luokissa käytetään pooli- ja 

jatkocup -järjestelmää. Luokat pelataan 3-4 pelaajan pooleina. Tarvittaessa luokkia voidaan 

yhdistää. Rating-luokassa pelaajat jaetaan oman tasoisiin luokkiin, joissa poolien koko on 5-6 

pelaajaa ja kaikille tulee 1-2 jatko-ottelua. Pooleissa lepovuorolaiset tuomitsevat. Jatkopeleissä 

kaikkien pelaajien täytyy varautua tuomitsemaan yksi (tippumisestaan seuraava) ottelu, mutta 

järjestävän seuran tuomareita pyritään käyttämään niin paljon kuin mahdollista.  

 

Kilpailuun osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä lukuun ottamatta 

harrastelijaluokkaa, johon voivat osallistua pelaajat, jotka eivät ole käyneet kilpailuissa tai  
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kilpailevat tai kilpailleet pelaajat, joiden rating-pistemäärä on alle 1000. Aamun junioriluokka 

saatetaan osallistujien määrän ja tason mukaan jakaa useampaan luokkaan. 

 

Ilmoittautumiset: Viimeistään keskiviikkona 23.2.2022 tällä lomakkeella. Ilmoittautumistilannetta 

voi seurata täältä. Tiedustelut: Juha Julmala puh. 040-681 7610, juha.julmala@gmail.com 

Ilmoittautumismaksut: Maksetaan mieluiten tilille: FI15 5338 0220 0692 17/PeTo 

pöytätennisjaosto tai käteisellä paikan päällä.  

Ylituomari: Juha Julmala. Muu kilpailujohto PeTon pöytätennisjaosto. 

Arvonta: Perjantaina 25.2.2022. 

Rating-leikkuripäivä: su 13.2.2022 

Pelipallot: Joola Prime *** 40+ (valkoinen). 

Palkinnot: Pokaalit jokaisen luokan kolmelle parhaalle. 

Kahvio ja ruokailu: Kisapaikalla on kahvio, josta on saatavilla edulliseen hintaan suolaista ja 

makeaa purtavaa, valmisruokia sekä muita virvokkeita.  

Majoitus ja viihtyminen: Laadukasta huvilamajoitusta Peräseinäjoen alueella on tarjolla 

https://www.seinajokimatkailu.com/majoitu/ -sivustolla listatuissa kohteissa. Ravintolat ja 

illanviettopaikat Peräseinäjoella ovat Kuu Kebab, Grillari, Koivukaaren lounasravintola, Ravintola 

Kalajärvi sekä Bar&Cafe Perätupa. 

 

Tervetuloa Peräseinäjoelle pelaamahan ja viihtymähän! 

https://forms.gle/zg2tr2SVPauk3HRr6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16cba8Um-50nGFYUVX_mYocF90bCvr396OVK0K55HbnE/edit?usp=sharing
https://www.seinajokimatkailu.com/majoitu/

