KILPAILUKUTSU
B-ja C-luokkien SM kilpailut 3.–4.10.2020
Kosken Kaiku ry järjestää SPTL:n luvalla pöytätenniksen B-ja C-luokkien SM
kilpailut 3.–4. lokakuuta 2020 Kosken Tl. liikuntahallissa osoitteessa Lampitie 3,
31500 Koski Tl.
Kilpailuluokat ja ilmoittautumismaksut:
Lauantai 3.10. klo 10 alkaen
B- luokan kaksinpeli
16 €

Sunnuntai 4.10. klo 10 alkaen
C-luokan kaksinpeli 16 €

Lauantai 3.10. n. klo 14.30 alkaen
B- luokan nelinpeli
22 € (pari)

Sunnuntai 4.10. n. klo 14.30 alkaen
C-luokan kaksinpeli 22 € (pari)

Koronatilanteen takia kaksinpeliluokkiin voidaan ottaa maksimissaan 48 pelaajaa ja
nelinpeliluokkiin 24 paria, ratingpisteiden järjestyksessä. Kukin luokka pelataan
loppuun asti suoraan poolien jälkeen. Noudatamme SPTL:n koronaohjeistusta, johon
kaikkien pelaajien toivotaan tutustuvan. Koska katsomopaikkoja on rajoitetusti, pyrimme
rajoittamaan halliin tulevaa henkilömäärää.
B-luokkaan saavat osallistua kaikki ne, joiden rating-pisteet ovat olleet 1.7.2020
korkeintaan 1900 pistettä sekä ne, joiden pisteet ovat leikkuripäivänä 20.9.2020
voimassa olevalla rating-listalla korkeintaan 1900-pistettä. C-luokassa noudatetaan
vastaavasti 1700 pistettä.
Kilpailuun osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen
pelaaja voi osallistua kilpailuihin, jos hän on 23.9.2020 mennessä asunut yhtäjaksoisesti
Suomessa kaksi vuotta tai jos hän on juniori, asunut yhtäjaksoisesti Suomessa vuoden.
Kaikissa luokissa käytetään pooli- järjestelmää. Luokat pyritään pelaamaan 4
pelaajan/parin pooleina ja lepovuorolaiset tuomitsevat. Jatkopeleihin kilpailujen järjestäjä
hoitaa tuomarin.
Pallo: Valkoinen DHS World Tour.
Palkinnot: SM–mitalit neljälle parhaalle.
Ratingin leikkuripäivä on sunnuntaina 20.9.2020.
Arvonnat:
Kilpailuvaliokunta suorittaa arvonnan perjantaina 25.9.2020 klo 20.00 osoitteessa
Ansajuonto 6 B, 90540 Oulu.
Arvonnat julkaistaan SPTL:n sivuilla maanantaihin 28.9.2020 mennessä.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
Ilmoittautuminen 23.9.2020 klo 24.00 mennessä. Avaa ilmoituslomake tästä.
Ilmoittautumisten seuranta: Avaa tästä.

Huom.! SM-kisoihin ei hyväksytä jälki-ilmoittautumisia.
Kyselyt: esko@pingiskeskus.fi tai puhelimitse 050 62532.
Ilmoittautumismaksut on maksettava ennakkoon 2.10.2020 mennessä
Kosken Kaiun pöytätennisjaoston tilille:
Kosken Osuuspankki FI55 4710 1020 0689 39
Ylituomari: Esko Heikkinen, muu kilpailujohto: KoKan pöytätennisjaosto.
Kilpailujen aikataulu sekä osallistujaluettelot julkaistaan torstaina 24.9.
Pöytätennisliiton sivuilla. Tulokset julkaistaan pelipäivien aikana.
Majoitus:
Korona rajoitusten vuoksi emme tänä vuonna voi tarjota koulumajoitusta.
Koskenkartano tarjoaa majoitusta korona rajoitukset huomioon ottaen. Pyydä tarjous,
jutta@koccus.com. Koskenkartano sijaitsee noin kilometrin päässä Kosken keskustasta.
Kotisivut osoitteessa www.koskenkartano.com.
Lähimmät hotellit sijaitsevat Loimaalla (n.25 km), Salossa (n. 30 km) ja Turussa (noin 55
km).
Ruokailu:
Kisapäivinä koulun ruokalassa on tarjolla edullinen vaihtoehto lämpimään ruokailuun:
Lämmin ruoka sisältäen leivät, juomat ja kahvin maksaa 8 €, alle 15-vuotiailta 5 €.
Kahvio liikuntahallin eteisessä palvelee koko kisojen ajan.
Muistetaan turvavälit ja hygienia säännöt!
Huom.!
Pelipaikalla noudatetaan mahdollisimman tarkasti THL:n asettamaa korona ohjeistusta.
Käsien pesupaikkoja on useita ja käsidesiä on tarjolla järjestäjän puolesta. Istumapaikkoja
on ainoastaan hallin yläkäytävällä ja kulku halliin on kuntosalin kautta. Pyritään pitämään
tarvittavat etäisyydet toisiin ja käytetään tarvittaessa maskia. Peleissä ei kätellä muita
pelaajia eikä tuomaria.
Hallilta lähetetään livelähetystä kahden kameran voimin molempina pelipäivinä.
Tervetuloa pelaamaan ja viihtymään Koskelle, yhteistyöllä saadaan hienot kisat
aikaiseksi!
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