OPT-86:n syyskilpailut
Kilpailukutsu
Oulun Pöytätennis -86 ry. (OPT-86) järjestää lauantaina 19.09.2020 klo 10.00 alkaen SPTL:n luvalla OPT86:n syyskilpailut. Kilpailupaikkana on Ratamotien pöytätennishalli, osoite Ratamotie 22. Pelipaikan ovet
aukeavat aamulla kello 8.30 mennessä. Kilpailuissa on käytettävissä maksimissaan 17 pöytää.
OPT-86 noudattaa kilpailuissa SPTL:n ohjeistusta kilpailujen järjestämiseksi johon jokaisen pelaajan tulee
omalta osaltaan myös sitoutua ilmoittautuessaan kilpailuihin: https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=23077
Käytännön järjestelyistä esimerkkeinä on käsidesipisteiden lisääminen hallille, sekä visuaalinen ohjeistus
turvavälien pitämisestä. Kuulutamme myös asiasta säännöllisesti hallilla. OPT-86 toivoo että junioreiden
vanhemmat ja kannustusjoukot jäävät tällä kertaa mahdollisuuksien mukaan kotiin. Järjestämme
livelähetyksen YouTubessa joka pyritään sijoittamaan niin että kamerasta näkee mahdollisimman monta
pöytää kerralla.
Luokat, ilmoittautumismaksut ja alkamisajat: (kaikki luokat pooliluokkia jos ei toisin mainita)
Kello 10.00 alkaen
Miesten kaksinpeli
M-1750
M-1500
M-1250
Junioriratingluokka

15€
15€
15€
15€
10€

Kello 15.00 alkaen
Ratingluokka

20€

Klo 10.00 alkavat luokat pyritään pelaamaan 4-5 pelaajan pooleissa. Junioriratingluokka voidaan pelata
pelaajamääristä riippuen 4-6 pelaajan pooleissa. Poolien kaksi parasta jatkavat cup-muotoisena pelattaviin
jatkopeleihin. Pooleissa vapaa pelaaja tuomaroi. Lisäksi 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.
Tämän hetkisen epidemiatilanteen vuoksi pidämme pienen tauon kilpailuissa ennen klo 15.00 alkavaa
ratingluokkaa. Tauolla jaamme aamupäivän luokkien palkinnot ja varmistamme että ryhmien vaihto saadaan
tehtyä tarpeeksi väljästi.
Klo 15.00 alkava ratingluokka pyritään pelaamaan 5-6 pelaajan pooleissa niin, että kussakin ratingluokassa
on kaksi poolia. Ratingluokissa kaikki pelaajat pelaavat sijoitusottelut poolisijoitusten mukaan.
Poolivoittajat pelaavat luokan loppuottelun, poolikakkoset pronssiottelun jne.

Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautumiset:

Ilmoittautumiset nettilomakkeella sunnuntaihin 13.09.2020 klo
18.00 mennessä.
Ilmoittautuminen: https://bit.ly/31Hh43C
Ilmoittautuneet: https://bit.ly/2PDzH2L
Tiedustelut Teemu Oinakselle mieluiten sähköpostitse
teemu.oinas@gmail.com / +358504858200

Arvonta:

Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua.

Leikkuripäivä:

Sunnuntai 6.9.2020

Kilpailupallo:

Nittaku Premium *** valkoinen

Palkinnot:

Pokaalit tai pystit neljälle parhaalle klo 10 alkavissa luokissa.
Junioriratingluokan kaikki pelaajat palkitaan pienillä palkinnoilla.
Klo 14.30 alkavissa ratingluokissa pokaalit tai pystit kolmelle
parhaalle.

Ylituomari:

Teemu Oinas, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta

Aikataulu:

Tarkka
Luokkien
luokkatarkat
ja alkamisajat
pöytäkohtainen
ja pöytäkohtaiset
aikataulu julkaistaan
aikataulut
SPTL:n
nähtävissä
sivuilla
PT-foorumissuran
viimeistään perjantaina
kotisivuilla
18.09.2020
http://www.opt-86.fi/ arvontojen
jälkeen.
Kahvio ja ruokailu: Kisapaikalla on kahvio jossa tarjolla kahvia, virvokkeita ja
pikkupurtavaa
Pelihallissa kahvio, josta saa kahvia, teetä, virvokkeita ja sämpylöitä.
200 metrin päässä pelipaikasta sijaitsee ostoskeskus jossa kauppojen
Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut voi
lisäksi
maksaa
kaksi
etukäteen
pitseriaa.OPT-86:n tilille FI91
1510 3500 0362 02, MobilePayllä (32946), Smartumilla,
Edenredillä, ePassilla, Eazybreakilla, pankki/luottikortilla
pelipaikalla tai käteisellä.
ghhghghsshsh
Ratamotien pöytätennishallilla on mahdollisuus majoittua pe-la ja
Majoitus hallilla:
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, tyyny ja lakanat
tarpeen mukaan. Hallille mahtuu helposti jopa 20-30 henkeä
majoittumaan tarpeen mukaan.

