OPT-86:n juniori- ja ratingkilpailut
Kilpailukutsu
Oulun Pöytätennis -86 ry. (OPT-86) järjestää lauantaina 28.09.2019 klo 10.00 alkaen SPTL:n luvalla OPT86:n juniori- ja ratingkilpailut. Kilpailupaikkana on Korvensuoran koulu, osoite Leväsuontie 17, Oulu.
HUOM! Pelipaikan korkeus ja pituus ovat hieman alle vaaditusta kilpailumääräysten minimistä mutta
riittävät hyviin peleihin. Pelipaikan ovet aukeavat aamulla kello 9.00 mennessä. Kilpailuissa on
käytettävissä kahdeksan pöytää. Voimme ottaa kilpailuihin korkeintaan 40 pelaajaa per aloitusryhmä.
Aikaisin ilmoittautumalla varmistat osallistumisoikeutesi.
Luokat, ilmoittautumismaksut ja alkamisajat: (kaikki luokat pooliluokkia jos ei toisin mainita)
Kello 10.00 alkaen
Ratingluokka
Junioriratingluokka

10€
10€

Kello 14.30 alkaen
Tasoitusluokka (max. 40 pelaajaa)

10€

Ratingluokka ja junioriratingluokka jaetaan kahteen tasoluokkaan ilmoittautumisten perusteella.
Ratingluokka ja junioriluokka pyritään pelaamaan viiden pelaajan pooleissa. Poolien kaksi parasta jatkavat
cup-muotoisena pelattaviin jatkopeleihin. Kaikissa luokissa pelataan consolation cup-muotoisena. Pooleissa
vapaa pelaaja tuomaroi. Consolationin ottelut tuomitaan itse. Lisäksi poolissa tai cupissa pudonnut pelaaja
voi joutua tuomaroimaan yhden cup-kierroksen ottelun. Pelaaja voi ilmoittautua vain yhteen luokkaan per
alkamisaika. Ottelut pelataan paras viidestä erästä 11 pisteeseen, paitsi tasoitusluokka joka pelataan 21
pisteeseen.
Tasoitusluokka pelataan paras viidestä 21 pisteeseen kaksi syöttöä kerrallaan. Tasoitusluokka pelataan
poolijärjestelmällä, poolien kaksi parasta etenee cup-muotoisena pelattavaan jatkokaavioon.
Tasoitusluokassa järjestäjä hankkii tuomarin semifinaaleihin ja loppuotteluun, aikaisempien kierrosten
ottelut tuomitaan itse. Tasoitustaulukko löytyy kutsun toiselta sivulta.
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautumiset:

Ilmoittautumiset nettilomakkeella sunnuntaihin 22.09.2019 klo
18.00 mennessä.
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2H923Ox
Ilmoittautuneet: http://bit.ly/2Z6xD9P
Tiedustelut Teemu Oinakselle mieluiten sähköpostitse
teemu.oinas@gmail.com / +358504858200

Arvonta:

Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua.

Leikkuripäivä:

Sunnuntai 22.9.2019

Kilpailupallo:

DHS D40+ *** valkoinen

Palkinnot:

Ratingluokassa ja junioriratingluokassa pokaalit luokkien neljälle
parhaalle. Tasoitusluokassa voittajalle 50% ja toiseksi sijoittuneille
25% luokan osallistumismaksuista.

Ylituomari:

Teemu Oinas, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta

Aikataulu:

Kahvio ja ruokailu:

Aikataulu julkaistaan SPTL:n sivuilla viimeistään perjantaina
27.09.2019
Kisapaikalla on kahvio jossa tarjolla kahvia, virvokkeita ja
pikkupurtavaa pikkurahalla.

Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut voi maksaa etukäteen OPT-86:n tilille FI91
1510 3500 0362 02, MobilePayllä (32946), Smartumilla,
Edenredillä tai käteisellä pelipaikalla.
Tasoitusluokan tasoitustaulukko:
Rating-ero
0-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-500
501-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201->

Tasoitus
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18 (aloitus -2 – 16)
20 (aloitus -4 – 16)
24 (aloitus -8 – 16)
28 (aloitus -12 – 16)

Tervetuloa kilpailuihin!

