
     KEMIN PÖYTÄTENNISSEURA RY 

                      

Kemin Pöytätennisseura ry. järjestää SPTL:n luvalla KePts 60v Juhlakilpailut lauantaina 23.10.2021 klo 

9.30 alkaen. 

 

Kilpailupaikka: Kemin Tervahalli, Tervaharjunkatu 14, 94600 Kemi. Kilpailussa on käytettävissä 14 

pöytää. Alustana on kumimatto. 

 

Kilpailuluokat, osanottomaksut ja aikataulu: 

 

Aamupäiväryhmä 9.30-15.00 

M-2000    15€ 

M-1550    15€ 

M-1100    15€ 

Pingiskoulu    10€ 

 

Päiväryhmä klo 11.30 alkaen 

Tasoitus (cup)   10€ 

 

Iltapäiväryhmä klo 15.00 – 19.30 

Miesten kaksinpeli   15€ 

Ratingluokka    15€ 

Vet-50 (s. 1971 tai aiemmin)  15€ 

Junioriluokka (s.2003 tai myöhemmin)  10€ 

 

Aikataulu: 

 

Pooliluokat pelataan 3-5 pelaajan pooleissa, 4-5 pelaajan pooleja käytetään jos se on osanottajamäärän 

perusteella mahdollista. Ratingluokka pelataan niin isoina pooleina kuin aikataulun puitteissa on 

mahdollista. Ratingluokissa pelaajat pyritään jakamaan kahteen yhtä suureen pooliin per luokka, pooleista 

kaksi parasta etenee jatko-otteluihin. Junioriluokassa pelaajat jaetaan tarvittaessa luokkiin iän ja/tai tason 

perusteella. Pingiskoululuokassa ja tasoitusluokassa ei tarvita kilpailulisenssiä. Pingiskoululuokkaan voivat 

osallistua junioripelaajat, jotka ovat aloittaneet lajin harrastamisen kuluvalla tai edellisellä kaudella. 

 

Pelaaja saa osallistua vain yhteen luokkaan jokaisesta ryhmästä. Ryhmät pelataan loppuun ennen seuraavan 

ryhmän aloittamista kilpailun aikataulun sen salliessa. Luokka pelataan, mikäli vähintään neljä pelaajaa 

ilmoittautuu. Poolivaiheessa karsiutuneet, luokkien cup-vaiheessa pudonneet ja cup-luokissa hävinneet 

toimivat tuomareina yhdessä ottelussa. 

 

 

 

 

 

 



 

Leikkuripäivä: sunnuntai 10.10.2021 

 

Ilmoittautumiset: sunnuntaihin 17.10.2021 mennessä. 

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/38Y1uG6 

Ilmoittautuneet: https://bit.ly/2IFoKOF 

 

Tiedustelut: Jari Vesaluoma jari.vesaluoma@pp.inet.fi / 040-8377992 

 

Ylituomari: Pekka Korva, muu kilpailujohto KePts:n johtokunta 

 

Arvonta:      Suoritetaan kilpailupaikalla noin 60 minuuttia ennen luokan alkua 

 

Pallo: Nittaku Premium *** (valkoinen) 

 

Palkinnot:  Tasoitusluokassa voittajalle 50% ja kakkoselle 25% luokan osallistumismaksuista. Muissa 

luokissa hienot pokaalit, lisäksi junioriluokassa- ja pingiskoululuokassa kaikki pelaajat palkitaan pienillä 

palkinnoilla. 

 

Tasoitusluokka pelataan paras viidestä erästä 11 pisteeseen niin että 100 ratingpisteen ero tarkoittaa yhden 

pisteen eroa lähtötilanteessa. Esim. 1520 – 1060 = 460 = lähtötilanne 0-4. Maksimi lähtötilanne on -2 – 8 

joka saavutetaan 1000 pisteen ratingerolla. 800 pisteen erolla lähtötilanne on 0-8. Korkeamman ratingin 

pelaaja aloittaa aina nollasta pisteestä, paitsi jos pelaajien piste-ero on yli 800 pistettä. Tasoitusluokassa 

pelaajia ei sijoiteta vaan kaikki osallistujat arvotaan kaavioon sijoittamattomina. Luokan arvonta suoritetaan 

n. 30 minuuttia ennen luokan alkua. 

 

Mikäli aikataulu poikkeaa kutsun aikataulusta, niin se julkaistaan SPTL:n sivuilla viimeistään perjantaina 

22.10.2021 klo 21.00 mennessä. 

 

Osallistumismaksut suoritettava kilpailupaikalla ennen otteluiden alkua.  

 

Huom! Järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin pelijärjestelyissä. 

 

   Tervetuloa Kemiin! 

https://bit.ly/38Y1uG6
https://bit.ly/2IFoKOF
mailto:jari.vesaluoma@pp.inet.fi

