
PÖYTÄTENNIKSEN VETERAANIEN SM-KIPAILUT 2023 
 
Pöytätennis 75 ry järjestää 28.-29.1.2023 SPTL:n luvalla pöytätenniksen veteraanien henkilökohtaiset SM-kilpailut 
Vuores-talolla (Rautiolanrinne 2, Tampere) ja Kaukajärven vapaa-aikatalolla (Käätykatu 8, Tampere). 

 

Luokat sekä miehille että naisille                     

Kaksinpeliluokat                                                Nelinpeli       SN        Pelijärjestelmä            

 40 v ( synt. 1983 tai aikaisemmin )  40 v.  40 v. • Kilpailut pelataan 3-5 pelaajan poo- 

leina, joista kaksi parasta pelaajaa/ 

paria jatkaa cup-systeemillä.  

• Luokka pelataan mikäli pelaajia/ 

pareja on vähintään kaksi 

• Lohdutussarjoja ei pelata.  

• Ottelut pelataan paras viidestä  

• Pooleissa vapaat pelaajat tuomitsevat 

 

 

 45 v. ( synt. 1978 tai aikaisemmin )   

 50 v. ( synt. 1973 tai aikaisemmin )  50 v.  

 55 v. ( synt. 1968 tai aikaisemmin )   

 60 v. ( synt. 1963 tai aikaisemmin )  60 v.  

 65 v. ( synt. 1958 tai aikaisemmin )   

 70 v. ( synt. 1953 tai aikaisemmin )   70 v.  

 75 v. ( synt. 1948 tai aikaisemmin )   

 80 v. ( synt. 1943 tai aikaisemmin )   80 v.  

 85 v. ( synt. 1938 tai aikaisemmin )   

 90 v. ( synt. 1933 tai aikaisemmin )   

 

Luokat pelataan seuraavasti 
Lauantaina Kaukajärvellä: Naisten kaksinpeliluokat, M80, M85 ja M90, sekä MN80. 

Lauantaina Vuoreksessa: M40, M50, M60, M70, MN40 ja MN60. 

Sunnuntaina Vuoreksessa: M45, M55, M65, M75, MN 50, MN 70 ja naisten nelinpelit. 

Yllämainitut luokat pelataan samassa paikassa samana päivänä alusta loppuun. 

SN40 pyritään pelaamaan lauantaina niin pitkälle kuin mahdollista mutta se joudutaan luultavasti pelaamaan 

sunnuntaina loppuun. Tämä tarkentuu kun nähdään ilmoittautumiset. 

Osallistumisoikeus 
Pelaaja saa osallistua korkeintaan kahteen kaksin- ja kahteen nelinpeli- sekä sekanelinpeliluokkaan. Kilpailijalla tulee 

olla voimassa oleva lisenssi, joka tarkastetaan ilmoittautuessa eli ilmoittautuminen ei onnistu, jos lisenssiä ei ole 

maksettu. Lisärajoituksena miesten 40-75 v kaksinpeli- ja nelinpelisarjoihin voi osallistua yhtenä päivänä vain yhteen 

kaksinpeliluokkaan ja vain yhteen nelinpeliluokkaan. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Ilmoittautuminen lauantain luokkiin täältä ja sunnuntain luokkiin täältä. Neluriparia etsivät ilmoittautuvat täällä ja 

heitä voi selata täällä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 15.1.2023. Tiedustelut Jyrki Nummenmaa 

(jyrki.nummenmaa@gmail.com,  0400-879259). HUOM: Yksi neluripari vain kertaalleen, kiitos!  

Huomaa myös, että ilmoittautuneiden listaa voi skrollata ylös-alas. 

Ilmoittautumismaksut 
Perusmaksu 40 € oikeuttaa osallistumaan yhteen kaksin- ja yhteen nelinpeliluokkaan. Lisäluokat kaksinpeli 25€, 

nelinpeli 25€/pari. Maksut PT 75:n tilille: FI57 4500 0010 1411 89, viimeistään maanantaina 16.1.2023. 

Arvonta ja aikataulu: 
Kilpailujen arvonta Nääshallilla keskiviikkona 18.1.2023 alkaen klo 17. Arvonnat ja tarkemmat aikataulut julkaistaan 

liiton verkkosivuilla viimeistään maanantaina 23.1.2023. Kilpailut alkavat kilpailupäivinä klo 9. Leikkuripäivä on 

14.1.2023. 

Kilpailupallo: Andro Speedball (***) valkoinen.     

Ylituomari: Jukka Nieminen 

TERVETULOA! 

https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=26824&KilpailuID=6
https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?page_id=26824&KilpailuID=7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuNBaUJ7-Ld49PaGVheCp-drhKBeyV-eDDtWd_T-wU8Uc5Qg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/132gVjm_NL8z4ouT_-sBn4dp7vcHiNU0R0A4vHELbbxk/edit?usp=sharing
mailto:jyrki.nummenmaa@gmail.com

