
OPT-86:n marraskilpailut

            Kilpailukutsu

Oulun Pöytätennis -86 ry. (OPT-86) järjestää lauantaina 7.11.2020 klo 10.00 alkaen SPTL:n luvalla OPT-
86:n marraskilpailut. Kilpailupaikkana on Ratamotien pöytätennishalli, osoite Ratamotie 22. Pelipaikan 
ovet aukeavat aamulla kello 8.30 mennessä. Kilpailuissa on käytettävissä maksimissaan 18 pöytää. 
Kilpailualustana on Topflor-pöytätennismatto.

Luokat, ilmoittautumismaksut ja alkamisajat: (kaikki luokat pooliluokkia jos ei toisin mainita)

Kello 10.00 alkaen

Ratingluokka 20€ / pelaaja
Junioriratingluokka 10€ / pelaaja

Kello 15.00 alkaen

Miesten kaksinpeli 15€ / pelaaja
M-1600 15€ / pelaaja
M-1200 15€ / pelaaja

Klo 10.00 alkavat ratingluokat pyritään pelaamaan 5-6 pelaajan pooleissa. Ratingluokka voidaan jakaa 2-4 
eri tasoluokkaan. Yhdessä tasoluokassa on kaksi poolia. Ratingluokissa pelataan poolisijoitusten mukaiset 
sijoitusottelut. Finaalissa pelaavat poolien voittajat, pronssiottelussa poolikakkoset ja muutkin sijoitukset 
ratkaistaan samalla periaatteella. Junioriratingluokassa kaikki pelaajat pelaavat 4-6 pelaajan alkupooleissa, 
jonka jälkeen kaikilla pelit jatkuvat poolisijoitusten mukaisesti.

Klo 15.00 alkavat luokat pelataan 3-4 pelaajan pooleissa. Poolien kaksi parasta jatkavat cup-muotoisena 
pelattaviin jatkopeleihin. Kaikissa iltapäivän luokissa pelataan consolation cup-muotoisena.

Pooleissa vapaa pelaaja tuomaroi. Poolissa pudonnut pelaaja voi joutua tuomaroimaan yhden cup-kierroksen
ottelun. Pelaaja voi ilmoittautua vain yhteen luokkaan per alkamisaika. Ottelut pelataan paras viidestä erästä 
11 pisteeseen.

Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.



Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset nettilomakkeella sunnuntaihin 1.11.2020 klo 

18.00 mennessä.                                                                                   

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/30K4xwV

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

Tiedustelut Teemu Oinakselle mieluiten sähköpostitse

teemu.oinas@gmail.com   / +358504858200

Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua.

Leikkuripäivä:

Kilpailupallo:

Sunnuntai 25.10.2020

Andro Speedball ***

Palkinnot: Lahjakortit iltapäivän luokkavoittajille MN-Pingikseen seuraavasti: 
MK voittaja 40€, M-1600 voittaja 30€, M-1200 voittaja 30€. 
Pokaalit tai pystit kolmelle parhaalle aamupäivän ratingluokissa. 
Junioriratingluokissa pokaalit tai pystit neljälle parhaalle. 
Junioriratingluokan kaikki pelaajat palkitaan lisäksi pienillä 
palkinnoilla. Iltapäivän luokissa pokaalit tai pystit neljälle parhaalle.

Ylituomari: Teemu Oinas, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta.                     

Aikataulu:

Kahvio ja ruokailu:

Ilmoittautumismaksut:

Majoitus hallilla:

Kilpailujen aikataulu löytyy kutsusta. Mikäli muutoksia siihen tulee,
niin niistä tiedotetaan SPTL:n sivuilla ja sähköpostitse kilpailuihin 
ilmoittautuneille pelaajille.

Kisapaikalla on kahvio jossa tarjolla kahvia, virvokkeita ja 
pikkupurtavaa.

Ilmoittautumismaksut tulee maksaa omatoimisesti lauantaihin 
7.11.2020 mennessä OPT-86:n tilille FI91 1510 3500 0362 02, 
MobilePayllä (32946), Smartumilla, Edenredillä, ePassilla, 
Eazybreakilla pankki/luottokortilla tai käteisellä. Pelaajan tulee 
ilmoittaa maksetusta maksusta joko kilpailupaikan kahvioon 
kilpailupäivänä tai sähköpostitse oulunpoytatennis@gmail.com

Mikäli maksumerkintä kilpailupäivältä puuttuu, niin pelaajalle 
lähetetään lasku jossa on 5€ laskutuslisä.
 
Ratamotien pöytätennishallilla on mahdollisuus majoittua pe-la ja
tarvittaessa myös la-su yöksi hintaan 10€ / hlö / yö. Hallilla on
sänkyjä, retkisänkyjä ja vuodesohva joissa majoitustilaa 4-5
hengelle kutsun julkaisuhetkellä. Hankimme sänkyjä majoitukseen
jatkuvasti lisää. Tuo oma makuupussi / makuualusta, lakanat ja 
tyyny. Hallille mahtuu jopa 20-30 henkeä
majoittumaan tarvittaessa.
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