
Terva-malja GP
                                

            Kilpailukutsu

Oulun Pöytätennis -86 (OPT-86 ry.) järjestää lauantaina ja sunnuntaina 25.-26.04.2020 lauantaina klo 10.00,
ja sunnuntaina klo 9.00 alkaen SPTL:n luvalla Terva-malja GP-kilpailut. Kilpailupaikkana on Rajakylän 
yläasteen liikuntasali, osoite Ruiskukkatie 4-6, Oulu. Pelipaikan ovet aukeavat aamulla viimeistään tuntia 
ennen luokkien alkua. Ouluun pääset helposti ja edullisesti lentäen (Norwegian ja Finnair) tai junalla (VR). 

Edullisen majoituksen löydät esim. Forenomilta, tai voit yöpyä harjoituspaikassamme Korvensuoran 
koululla hintaan 10€ / hlö / yö. Ota tällöin oma patja ja makuupussi mukaan.

Luokat, ilmoittautumismaksut ja alustavat aikataulut:

Luokka pelataan jos siihen osallistuu vähintään neljä pelaajaa / paria. Kaikki luokat pelataan 3-4 pelaajan 
pooleissa, jos ei muuta ole mainittu. Junioriluokissa voidaan käyttää 4-5 pelaajan pooleja. Naisten luokkiin 
ilmoittautujien pyydetään ilmoittavan ilmoittautumisen yhteydessä minkä luokan haluaa tilalle, jos luokka 
joudutaan perumaan. Mikäli MJ/NJ-luokkiin ilmoittautuu vähintään 4 naisjunioria, niin heille järjestetään 
oma luokkansa. Pelaaja voi valita itselleen yhden pooliluokan ja yhden cup-luokan kustakin ryhmästä. 
Mikäli ilmoittautumisia joudutaan rajoittamaan, niin aiemmin luokkaan ilmoittautuneet ovat etusijalla. 
Kilpailuissa on käytettävissä 22 pöytää. Kaikkien pooliluokkien kaksi parasta jatkavat cup-muotoisena 
pelattaviin jatkopeleihin. Pooleissa vapaa pelaaja tuomaroi. Poolissa pudonneet ja cup-kierroksilla hävinneet
pelaajat ovat velvollisia tuomaroimaan yhden cup-kierroksen ottelun. Ottelut pelataan paras viidestä 11 
pisteeseen, myös GP-luokkien loppuottelut. Miesten GP-luokan loppuottelu arviolta klo 14.30 alkaen, 
naisten loppuottelu arviolta klo 13.30 alkaen. Tasoitusnelinpeli ja tasoitusluokka pelataan paras viidestä 11 
pisteeseen. Tasoitusnelinpeliluokassa ja tasoitusluokassa kaikki parit ja pelaajat ovat arvonnassa 
samanarvoisia. Juniorit-800 ja Juniorit-700 luokissa pelataan myös alemmat jatkopelit. Järjestäjä varaa 
itselleen oikeuden muutoksiin.

Lauantai ryhmä 1, klo 10.00 – 15.00
MK-GP 25€
NK-GP 20€
M-1800 15€
M-1400 15€
M-1000 15€
Juniorit (max. rating 800) 10€

Lauantai ryhmä 2, klo 12.00
Tasoitusluokka (cup) 10€

Lauantai ryhmä 3, klo 15.00 – 19.30
M-2250 (cup) 10€
M-2000 15€
M-1600 15€
M-1200 15€
MJ/NJ-17 GP 10€
MJ/NJ-14 GP 10€

Sunnuntai ryhmä 1 klo 9.00 – 14.00
MK 15€
M-1700 15€
M-1300 15€
M-900 15€
Juniorit (max. rating 700) 10€

Sunnuntai ryhmä 2, klo 11.00
Tasoitusnelinpeli (cup) 10€ / pelaaja

Sunnuntai ryhmä 3 klo 14.00 – 18.30
M-2200 (cup) 10€
M-1900 15€
M-1500 15€
M-1100 15€

https://www.forenom.com/fi/huoneistohotellit/oulu/forenom-aparthotel-oulu-uusikatu/3452/
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/etusivu
https://www.finnair.com/fi/fi
https://www.norwegian.com/fi/


Palkinnot: Hienot pokaalit neljälle parhaalle kaikissa luokissa paitsi 
tasoitusluokassa ja tasoitusnelinpelissä. MK-GP:n voittajalle 200€, 
kakkoselle 50€. NK-GP:n voittajalle 50€. Junioriluokissa jaamme 
kaikille osallistujille pienet palkinnot. Lauantain tasoitusluokassa 
voittajalle 50% ja kakkoselle 25% luokan osallistumismaksuista. 
Sunnuntain tasoitusnelinpelissä voittajaparille 50% 
osallistumismaksuista, toiseksi sijoittuneille 25%. Jaamme 100€ 
MN-Pingiksen lahjakortin sen sunnuntain ratingluokan voittajalle 
johon starttaa eniten pelaajia.

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset nettilomakkeella sunnuntaihin 19.04.2020 klo 
18.00 mennessä.                                                                          
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/3bdWQTc
Ilmoittautuneet: http://bit.ly/2v9x7uo

Tiedustelut Teemu Oinakselle mieluiten sähköpostitse
teemu.oinas@gmail.com / +358504858200

Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla noin tunti ennen luokkien alkua. 
Mahdolliset poisjäännit tulee tiedottaa kilpailujohdolle ennen tätä.

Leikkuripäivä:

Kilpailupallo:

Sunnuntai 12.04.2020

Nittaku Premium *** valkoinen

Ylituomari: Seppo Hiltunen, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta                   

Tarkka luokka- ja pöytäkohtainen aikataulu julkaistaan SPTL:n 
sivuilla viimeistään perjantaina 24.04.2020.

Kisapaikalla on kahvio, jossa on tarjolla lämmintä ruokaa, kahvia, 
virvokkeita ja pikkupurtavaa.

Ilmoittautumismaksut voi maksaa etukäteen OPT-86:n tilille FI91 
1510 3500 0362 02, pankki- tai luottokortilla paikan päällä, 
MobilePayllä 32946, Smartumilla, Edenredillä, ePassilla tai 
käteisellä pelipaikan kahvioon.

Tasoitustaulukko:
Tasoitusluokka Tasoitusnelinpeli

Rating-ero Tasoitus Rating-ero Tasoitus
0-50 0 0-100 0

51-100 1 100-200 1
101-150 2 201-300 2
151-200 3 301-400 3
201-250 4 401-500 4
251-350 5 501-700 5
351-500 6 701-1000 6
501-700 7 1001-1400 7
701-1000 8 1401-2000 8
1001-1200 9 (-1 – 8) 2001-2400 9 (-1 – 8)

1200 → 10 (-2 – 8) 2400 → 10 (-2 – 8)

http://bit.ly/2v9x7uo
http://bit.ly/3bdWQTc


                           

Terva-malja GP
                                

            Invitation

OPT-86 ry. organizes a Terva Malja GP table tennis competition both on Saturday and Sunday 25.-
26.04.2020 starting from 10 AM on Saturday and 9 AM on Sunday. Competition venue is Rajakylä school 
sports hall, address Ruiskukkatie 4-6, Oulu. Doors open one hour before matches on both days. OPT-86 
offers Korvensuora school as accommodation during competition for price of 10€ / night. Bring your own 
bed and sleeping bag.

Classes, fees and preliminary schedule:

Class is played if minimum four players / pairs participate. All classes are played in 3-4 player groups, if not
stated otherwise. In junior classes 4-5 player groups can be used. Those who register to womens classes are 
asked to inform what classes they want for replacement in case womens classes are cancelled due to lack of 
participants. If there are minimum four girls registered to juniors 17/14 GP class, then girls will play their 
own class. Player can choose one group class and one cup class from each group. If organizer has to limit 
participants, then those who have registered ealier have priority. There are 22 tables available for 
competition. Two best placed players continue to cup stage from all groups. Umpiring is done by free player
in the group. Those who fail to qualify from the group and those who lose in cup phase are obliged to 
umpire one cup phase match. Matches are played best of five sets to eleven points, including the GP-finals. 
Mens singles GP final estimately at 2.30 PM., womens singles GP final approximately at 1.30 PM. 
Handicap singles and handicap doubles are played best of five to 11 points. In handicap singles and doubles 
all players and pairs are drawn equally without seeding. Consolation matches are organized for juniors-800 
and juniors-700 classes. Organizer reserves rights for changes.

Sunday group 1, 9 AM – 2 PM
Open singles 15€
Rating-1700 15€
Rating-1300 15€
Rating-900 15€
Juniors (max. rating 700) 10€

Sunday group 2, 11 AM

Handicap doubles (cup) 10€ / player

Sunday group 3, 2 PM – 6.30 PM
Rating-2200 (cup) 10€
Rating-1900 15€
Rating-1500 15€
Rating-1100 15€

Saturday group 1, 10 AM – 3 PM
Mens singles GP 25€
Womens singles GP 20€
Rating-1800 15€
Rating-1400 15€
Rating-1000 15€
Juniors (max. rating 800) 10€

Saturday group 2, 12 AM

Handicap singles (cup) 10€

Saturday ryhmä 3, 3 PM – 7.30 PM
Rating-2250 (cup) 10€
Rating-2000 15€
Rating-1600 15€
Rating-1200 15€
Juniors-17 GP (born 2002 or later) 10€
Juniors-14 GP (born 2005 or later) 10€



Prices: Trophies to four best in all classes except in handicap singles and 
doubles. Mens singles GP winner 200€, second 50€. Womens 
singles GP winner 50€. Small prices for all participants of junior 
classes. Handicap singles and doubles winners get 50% of class 
fees, second gets 25%. 100€ gift card to MN-Pingis for winner of 
the largest class (most starting participants) on Sunday.

Registration: Registration using web form latest on Sunday 29.04.2020 at 18.00 
Registration: http://bit.ly/3bdWQTc
Registered players: http://bit.ly/2v9x7uo

Queries to Teemu Oinas preferably via email 
teemu.oinas@gmail.com / +358504858200

Draw: Draw will be done at competition venue about one hour before 
matches start. All possible absences must be informed to 
competition board before this time.

Rating cut-off:

Competition ball:

Sunday 12.04.2020

Nittaku Premium *** white

Head umpire: Seppo Hiltunen, other competition lead OPT-86 ry. board.                

Schedule for competition is published at SPTL.fi web page latest on 
Friday 24.04.2020. Cafeteria offers warm food, coffee, drinks and 
snacks.
 
Registration fees can be paid beforehand to OPT-86 ry. Account 
FI91 1510 3500 0362 02 BIC: NDEAFIHH, with bank/credit card, 
by MobilePay 32946, Smartum, Edenred, ePassi or with cash to the 
cafeteria.

Rating conversion table from Sweden to Finland in case player does 
not have finnish rating: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/wp-content/up-
loads/ratingin_ulkopuoliset_ulkomaalaiset.xls

Players from other countries should contact teemu.oinas@gmail.-
com before registering to competition.

Handicap table

Handicap singles Handicap doubles

Rating diff Handicap Rating diff Handicap
0-50 0 0-100 0

51-100 1 100-200 1
101-150 2 201-300 2
151-200 3 301-400 3
201-250 4 401-500 4
251-350 5 501-700 5
351-500 6 701-1000 6
501-700 7 1001-1400 7
701-1000 8 1401-2000 8
1001-1200 9 (-1 – 8) 2001-2400 9 (-1 – 8)

1200 → 10 (-2 – 8) 2400 → 10 (-2 – 8)

http://bit.ly/2v9x7uo
http://bit.ly/3bdWQTc
mailto:teemu.oinas@gmail.com
mailto:teemu.oinas@gmail.com
http://www.sptl.fi/sptl_uudet/wp-content/uploads/ratingin_ulkopuoliset_ulkomaalaiset.xls
http://www.sptl.fi/sptl_uudet/wp-content/uploads/ratingin_ulkopuoliset_ulkomaalaiset.xls
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