OPT-86 JÄRJESTÄÄ 04.-05.09.2021

17-SM JA NAPPULALIIGA
SPTL:n luvalla, Ratamotien pöytätennishallissa,
Ratamotie 22, Oulu

LUOKAT
Lauantai 4.9.2021 klo 10.00
M17JO 30€
N17JO 30€
M12JO 30€
N12JO 30€
MN17 10€ / pelaaja
NN17 10€ / pelaaja

Sunnuntai 5.9.2021 klo 10.00
M17 15€
N17 15€
M12 15€
N12)15€
Ilmoittautumiset nettilomakkeella
perjantaihin 27.8.2021 mennessä.
Ilmoittautuminen: https://bit.ly/2Tdq9kA
Ilmoittautuneet: https://bit.ly/2U8iUui
Majoitus:
Ratamotien pöytätennishallilla on mahdollisuus majoittua
yöksi hintaan 10€ / hlö / yö. Hallilla on kaksi sänkyä, retkisänky
ja vuodesohva joissa suoraa majoitustilaa 4-5 nopeimmalle.
Tuo oma makuupussi, makuualusta, tyyny ja lakanat.

KISAINFO

Pelipaikan ovet aukeavat molempina aamuina kello 8.30 mennessä. Kilpailuissa on käytettävissä
maksimissaan 16 pöytää. Kilpailualustana on Topflor-pöytätennismatto.
Kilpailussa noudatetaan kauden 2020/2021 ikäsääntöjä, 17-vuotiaissa voivat pelata vuonna 2003
syntyneet ja nuoremmat, 12-vuotiaissa vuonna 2008 syntyneet ja nuoremmat. M17JO pelataan
sääntökirjan pykälän 4.9.3. (kolme pelaajaa) määrittämällä pelimuodolla. N17JO, M12JO ja N12JO
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, sääntökirja 4.3.2 – 4.3.2.3. Alustavan
aikataulun mukaan kaikki joukkuekilpailut pelataan loppuun lauantaina. MN17 ja NN17
karsintapoolit pelataan lauantaina.
Kaikki luokat pelataan 3-4 pelaajan / parin / joukkueen karsintapooleissa. Kaikissa luokissa
kilpailuvaliokunta voi sijoittaa 2-8 parasta pelaajaa / paria / joukkuetta suoraan jatkokaavioon.
Jokaisesta poolista pääsee jatkoon kaksi parasta pelaajaa / paria / joukkuetta. Kaikissa
kaksinpeli- ja joukkueluokissa pelataan consolation-luokka, jonka pelimuoto riippuu osallistujien
määrästä. Kaksinpelien, nelinpelien ja joukkuekilpailujen karsintapooleissa vapaa pelaaja
tuomaroi. Järjestäjä asettaa tuomarin kaikkiin jatkokaavioiden otteluihin, sekä
joukkuekilpailuiden semifinaaleihin ja finaaleihin. Consolationissa vapaat pelaajat tuomaroivat.
Kilpailuihin osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen pelaaja
voi osallistua kilpailuihin, jos hän on 27.08.2021 mennessä asunut yhtäjaksoisesti Suomessa
vuoden.
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.
Tiedustelut: Mieluiten sähköpostilla oulunpoytatennis@gmail.com tai +358504858200 / Teemu
Arvonta: Kilpailuvaliokunta suorittaa kilpailujen kaikki arvonnat sunnuntaina 29.8.2021.
Leikkuripäivä: Sunnuntai 22.08.2021
Kilpailupallo: Andro Speedball ***
Palkinnot: SM-mitalit neljälle parhaalle. Myös consolation-luokkien voittajat palkitaan.
Ylituomari: Teemu Oinas, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta.

Tuomalla oman patjan, hallilta löytyy majoitustilaa isollekin
porukalle.

Aikataulu: Luokka- ja pöytäkohtainen aikataulu sekä arvonnat julkaistaan SPTL:n sivuilla
viimeistään maanantaina 30.08.2021.

Oulun kaupungista löytyy lisäksi useita hotelleja.

Kahvio ja ruokailu: Kisapaikalla on kahvio, jossa tarjolla kahvia, virvokkeita ja pikkupurtavaa.
200m päästä löytyy ravintola Tarantella.
Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut tulee maksaa etukäteen keskiviikkoon 01.09.2021
mennessä OPT-86:n tilille FI91 1510 3500 0362 02, MobilePayllä (32946), Smartumilla, Edenredillä,
ePassilla, Eazybreakilla, pankki/luottokortilla tai käteisellä. Mikäli maksumerkintä kilpailujen
jälkeen puuttuu, niin pelaajalle lähetetään lasku jossa on 5€ laskutuslisä.

