KILPAILUKUTSU

12-JA 18-VUOTIAIDEN SM
14.-15.5.2022

KOSKEN KAIKU RY. JÄRJESTÄÄ SPTL:N LUVALLA
PÖYTÄTENNISKILPAILUT KOSKEN TL LIIKUNTAHALLISSA
OSOITTEESSA LAMPITIE 3, 31500 KOSKI TL.

Ylituomarina Esko Heikkinen, muu kilpailujohto KoKan pöytätennisjaosto

KISAINFOA
Ilmoittautuminen:
2.5.2022 mennessä.
Ilmoituslomake:
avaa tästä
Ilmoittautumisten
seuranta:
Avaa tästä
Tiedustelut:
Ilmoittautumisen
yhteydessä tai email
esko@pingiskeskus.fi
Kisapallo:
Stiga Perform 40+ ***
Valkoinen

Luokat ja peli järjestelmä :
Luokat:
Lauantai
M18joukkue 30 €
N18 joukkue 30 €
M12 joukkue 30 €
N12 joukkue 30 €
MN18 10€/pelaaja
NN18 10 €/pelaaja

Sunnuntai
M18 kaksinpeli
N18 kaksinpeli
M12 kaksinpeli
N12 kaksinpeli

15€
15 €
15 €
15 €

Kaksin-ja nelinpeliluokissa käytetään pooli-/ jatkocup-järjestelmää. Luokan
osallistujamäärästä riippuen 2-8 korkeimmalle sijoitettua voidaan sijoittaa
suoraan jatkokaavioon. Kilpailussa noudatetaan kauden 2021/2022 ikäsääntöjä,
18-vuotiaissa voivat pelata vuonna 2003 syntyneet ja nuoremmat, 12-vuotiaissa
vuonna 2009 syntyneet ja nuoremmat. M18 joukkue pelataan sääntökirjan
pykälän 4.9.3. (kolme pelaajaa) määrittämällä pelimuodolla. N18 joukkue, M12
joukkue ja N12 joukkue pelataan sääntökirjan 4.9.1. (kaksi pelaajaa) mukaisesti.
Jos seura ilmoittaa joukkuekilpailuun kaksi tai useampia joukkueita niin
ilmoittautumisen yhteydessä on nimettävä ykkösjoukkuetta lukuunottamatta
muiden joukkueiden pelaajat. Alustavan suunnitelman mukaan joukkuekilpailut
pelataan loppuun lauantaina. Nelinpelit pelataan lauantaina niin pitkälle kuin
mahdollista. Consolation luokka pelataan ainakin 12-vuotiaiden luokissa.
LOPULLINEN AIKATAULU RIIPPUU OSALLISTUJAMÄÄRÄSTÄ JA
VAHVISTETAAN HETI ARVONTOJEN JÄLKEEN.

Tuomarointi
Joukkuekisan sekä kaksin-ja nelinpelien pooleissa pelaajat tuomitsevat itse,
jatkopeleissä järjestäjä hoitaa tuomaroinnin.
Kaikki ottelut pelataan paras viidestä järjestelmällä.

MAJOITUS JA KAHVIO
Majoitus:
Vaihtoehto 1:
Koulumajoitus 10 € sisältäen aamiaisen. Ilmoitus etukäteen.
Vaihtoehto 2:
Majatalo Myötätuuli (Hämeenojantie 32,
31520 Pitkäjärvi), 13 km Kosken keskustasta (autolla noin 18 min.)
Pyydä tarjous +358 45 316 7280 / myotatuuli@myotatuuli.org.
Vaihtoehto 3:
Hotellimajoitusta löytyy kaikista lähialueen kaupungeista.
Kahvio:
Auki koko kisojen ajan. Tarjolla kahvia, teetä ja muita juomia sekä
suolaista ja makeata purtavaa.
Ruokailu (Varaus mieluiten etukäteen):
Lämmin ruoka sisältäen leivät, juomat ja kahvin maksaa 9 €, alle
15-vuotiailta 6 € . Tarjolla myös vegaaaninen vaihtoehto.
Kuljetukset:
Bussikuljetus välillä Tampereen rautatieasema Kosken
Liikuntahalli. kuljetuksen hinta määräytyy matkustajien
lukumäärän mukaan.
Haku: pe ilta (aika vielä avoin), paluu Su kisojen päätyttyä.
OPT-86 ja YPTS ovat jo ilmoittautuneet mukaan kuljetukseen.
Ilmoita hyvissä ajoin oman seurasi kuljetukseen mukaantulijat,
email: teromi10@hotmail.fi, puhelin +358408239895.

Arvonta ja luokkamaksut

Arvonta:
Kilpailun järjestäjä arpoo poolit ja
kilpailuvaliokunta tekee cup
arvonnat. Arvonnat 9.5.2022
Ratingin leikkuripäivä on 30.4.2022.

Luokkamaksut:
Kilpailumaksut maksetaan etukäteen
KoKa pöytätenniksen tilille
viimeistään 8.5. mennessä:
Kosken Op FI55 4710 1020 0689 39 tai
MobilePayllä, numerooon 17579

Muista!

Maksa luokkamaksut määräpäivään mennessä.
Kilpailujen aikaisista mahdollisista
koronarajoituksista ei tiedetä. Seuraamme
paikallisen terveysviranomaisen ohjeita.
Varaa mahdolliset ruokailut etukäteen, niin
varmistat paikan ruokailussa. Samalla helpotat
meitä arvioimaan tarvittavan ruoan määrän.
Jos tulet koulumajoitukseen, varaa mukaan
petivaatteet (peitto, tyyny etc. Meillä on
varastossa jonkin verran patjoja ja ilmapatjoja,
mutta voit tuoda myös oman patjan.

