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OPT-86:N TAPSAN MALJA
SPTL:n luvalla, Ratamotien pöytätennishallissa,

Ratamotie 22, Oulu

On sydämessä toukokuu. Tuuttilan Tapsa on jäämässä eläkkeelle. Nyt työt eivät
enää sotke pingisharrastusta. Tätä juhlimme kisaamalla kolme päivää Oulussa.

Tervetuloa juhliin!
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OPT-86:N TAPSAN MALJA
SPTL:n luvalla, Ratamotien pöytätennishallissa,

Ratamotie 22, Oulu

Perjantai 5.5.2023 klo 17.00
M-2000 (pooli) 15€
M-1300 (pooli) 15€
Vet-60 (pooli) (ei lisenssiä) 15€

Lauantai 6.5.2023 klo 10.00
M-1900 (+consolation) 20€
Veteraanit 50 rating (pooli) 20€
Junioriluokka pojat (pooli) 15€
Junioriluokka tytöt (pooli) 15€

Lauantai 6.5.2023 klo 14.30
Tasoitusluokka (PKO-systeemi) 20€ (ei lisenssiä)
Perhe-nelinpeli (pooli) 10€ / pari (ei lisenssiä)

Sunnuntai 7.5.2023 klo 10.00
Miesten kaksinpeli 20€
M-1500 20€
M-1000 20€

Sunnuntai 7.5.2023 klo 14.30
Ratingluokka 20€

Pelipaikan ovet aukeavat perjantaina klo 16.30 sekä lauantai- ja sunnuntai-aamuna kello 8.30 mennessä.
Kilpailuissa on käytettävissä maksimissaan 15 pöytää. Pelaajamäärän niin mahdollistaessa rakennamme
erikseen aidatut pelialueet jokaiselle pöydälle. Kilpailualustana on Topflor-pöytätennismatto.

Perjantain M-2000 ja M-1300 luokat pelataan 3-4 pelaajan alkupoolit + jatkocup systeemillä. Veteraanit
60 luokkaan osallistumiseen ei tarvita lisenssiä, pelaajan tulee olla syntynyt vuonna 1963 tai aiemmin.

Lauantain M-1900 luokka pelataan 4-5 pelaajan alkupoolit + jatkocup systeemillä. Tässä luokassa
poolien sijoille 3-5 sijoittuneille järjestetään consolation luokka joko cupsysteemillä tai pieninä
pooleina. Veteraanit 50 rating luokkaan saavat osallistua kaikki vuonna 1973 ja aiemmin syntyneet
pelaajat. Luokka pelataan 4-5 pelaajan pooleissa ja tarvittaessa myös tasoryhmissä. Junioriluokat
pelataan 4-6 pelaajan alkupooleissa. Tarvittaessa junioriluokassa käytetään tasoryhmiä.
Junioriluokassa kaikille pelaajille tulee alkupoolien jälkeen jatko-otteluita.

Lauantain epävirallinen tasoitusluokka pelataan PKO-systeemillä, jossa kaikki pelaajat saavat luokassa
loppusijoituksen. Tasoitus on yksi lähtöpiste per 100 pisteen ratingero pelaajien välillä. Maksimitasoitus
on 0-6. Parempi pelaaja lähtee aina nollasta. Tasoitusluokka pelataan paras viidestä erästä ja jokainen
erä pelataan 11 pisteeseen. Lauantain perhe-nelinpeliin saavat osallistua kaikki ne pelaajat jotka ovat
jotain sukua toisilleen. Luokka on epävirallinen. Tähän luokkaan toivotaan kaikkien pelaajien
vanhempia tai lapsia mukaan. Luokka pelataan Tapsan ennen luokan alkua määrittämillä tasoituksilla.

Sunnuntain Miesten kaksinpeli, M-1500 ja M-1000 luokat pelataan 4-5 pelaajan alkupoolit + jatkocup
järjestelmällä. Sunnuntain ratingluokassa kaikki pelaajat jaetaan 2-3 tasoryhmään pelaajien ratingin
perusteella. Tasoryhmän sisällä pelataan 1-4kpl 4-6 pelaajan alkupoolia joista kaksi parasta selviää
jatkopeleihin.

Pooleissa vapaa pelaaja tuomaroi. Pooleista kaksi parasta pelaajaa pääsee jatkokaavioon. Poolissa
pudonnut pelaaja on velvollinen tuomaroimaan yhden  ottelun joko cup-kaaviossa tai muissa käynnissä
olevissa pooleissa. Pelaaja voi ilmoittautua vain yhteen luokkaan per alkamisaika. Poikkeuksena on
lauantain tasoitusluokka ja perhe-nelinpeli, joihin molempiin voi ilmoittautua.

Ottelut pelataan paras viidestä erästä 11 pisteeseen. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.

Tiedustelut: Mieluiten sähköpostilla oulunpoytatennis@gmail.com tai +358504858200 / Teemu
Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua. 
Leikkuripäivä:  Sunnuntai 23.4.2023
Kilpailupallo: Andro Speedball ***  valkoinen
Ylituomari: Teemu Oinas, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta.  

Palkinnot: Pokaalit tai pystit neljälle parhaalle kaikissa luokissa, tasoitusluokan kolmelle parhaalle
lisäksi hyvät MN-Pingiksen tavarapalkinnot. Ratingluokassa ja junioriluokissa palkinnot kolmelle
parhaalle per tasoluokka ja junioriluokassa lisäksi kaikille pelaajille pieni palkinto.

Aikataulu: Kilpailujen aikataulu löytyy kutsusta. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan SPTL:n sivuilla
ja sähköpostitse kilpailuihin ilmoittautuneille pelaajille. 

Kahvio ja ruokailu: Kisapaikalla on kahvio, jossa tarjolla kahvia, virvokkeita ja pikkupurtavaa.

Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut tulee maksaa MyClubin luoman laskun mukaisesti.
Maksaminen on mahdollista myös MobilePayllä (32946), Smartumilla, Edenredillä, ePassilla tai
Eazybreakilla lähettämällä maksukuitti osoitteeseen oulunpoytatennis@gmail.com. Jos pelaaja
ilmoittautuu kaikkiin viiteen ryhmään, saa kokonaislaskusta 20€ alennuksen. Kun ilmoittaudut 
 kilpailuihin kahteen luokkaan viimeistään 23.4.2023, saat kokonaislaskusta 10€ alennuksen

Mikäli haluat muuttaa ilmoittautumistasi jälkikäteen, niin ilmoita asiasta sähköpostitse osoitteeseen
oulunpoytatennis@gmail.com jotta voimme perua nykyisen ilmoittautumisen ja sen laskun. Sen jälkeen
voit ilmoittautua uudestaan. Ilmoittautumisen perumisen esim. sairastumisen johdosta voit myös tehdä
sähköpostitse.
 
Majoitus hallilla: Ratamotien pöytätennishallilla on mahdollisuus tilapäismajoittua pe-su öiksi hintaan
10€ / hlö / yö. Hallilla on sänkyjä, kerrossänkyjä, vuodesohva ja ilmapatjoja joissa majoitustilaa noin 15-
20 hengelle kutsun julkaisuhetkellä. Tuo oma makuupussi, makuualusta, tyyny ja lakanat tarpeen
mukaan. Majoituksen voit varata ja maksaa ilmoittautumisen yhteydessä.

KILPAILUTIEDOT

LUOKAT

Ilmoittautumiset OPT-86 MyClubissa
maanantaihin 1.5.2023 mennessä. 

Ilmoittautuminen tästä linkistä
Ilmoittautuneet tästä linkistä

Tervetuloa Ouluun pelaamaan historian
ensimmäiseen Tapsan maljaan!

http://www.opt-86.fi/
https://mn-pingis.fi/
mailto:oulunpoytatennis@gmail.com
mailto:oulunpoytatennis@gmail.com
mailto:oulunpoytatennis@gmail.com
http://www.opt-86.fi/
https://opt-86.myclub.fi/flow/events/5314672
http://bit.ly/3lzxwko
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OPT-86:N TAPSAN MALJA
Courtesy of SPTL, at Ratamotie table tennis hall,

Ratamotie 22, Oulu

Friday 5/5/2023 at 17.00
M-2000 (pool) €15
M-1300 (pool) €15
Veterans 60 (pool) (no license)

Saturday 6 May 2023 at 10.00
M-1900 (+consolation) €20
Veterans 50 rating (pool) €20
Junior category boys (pool) €15
Junior category girls (pool) €15

Saturday 6 May 2023 at 14.30
Handicap class (PKO system) €20 (no license)
Family doubles game (pool) €10 / couple (no
license)

Sunday 7 May 2023 at 10.00
Men's singles €20
M-1500 €20
M-1000 €20

Sunday 7 May 2023 at 14.30
Rating class €20

The playground doors open on Friday at 15.30 and on Saturday and Sunday mornings by 8.30. A
maximum of 15 tables are available for competitions. If the number of players allows, we build separate
fenced game areas for each table. The competition platform is a Topflor table tennis mat.

Friday's M-2000 and M-1300 classes are played with 3-4 player initial pools + cup system. No license is
needed for participating veterans 60 class. Player must be born in 1963 or earlier.

Saturday's M-1900 class is played with 4-5 player starting pools + cup system. In this class, a consolation
class will be organized for the 3-5 places in the pools, either with a cup system or in small pools. All
players born in 1973 and earlier can participate in the veterans 50 rating class. The class is played in
pools of 4-5 players and, if necessary, also in level groups. Junior classes are played in starting pools of
4-6 players. If necessary, level groups are used in the junior class. In the junior class, all players will have
follow-up matches after the initial pools.

Saturday's unofficial handicap class is played with the PKO system, where all players get the final
ranking in the class. Handicap is one starting point per 100 point rating difference between players. The
maximum handicap is 0-6. The better player always starts from zero points. The handicap category is
played best of five sets and each set is played to 11 points. All players who are related to each other can
participate in Saturday's family doubles. The class is informal. Parents or children of all players are
welcome to join this class. The class is played with handicaps determined by Tapsa before the start of
the class.

Sunday Men's singles, M-1500 and M-1000 classes are played with 4-5 player initial pools + cup system. In
Sunday's rating class, all players are divided into 2-3 level groups based on the players' rating. Within
the level group, 1-4 pieces of 4-6 players are played in the initial pool, of which the best two make it to
the next games.

In pools, the free player is the umpire. The two best players from the pools get into the next draw. A
player eliminated in a pool is obliged to umpire one match either in the cup chart or in other ongoing
pools. A player can only register for one class per start time. The exception is Saturday's handicap class
and family doubles, both of which you can register for.

Matches are played best of five sets to 11 points. The organizer reserves the right to make changes.

Inquiries: Preferably by email oulunpoytatennis@gmail.com or +358504858200 / Teemu
 Raffle: It will be held at the venue about 60 minutes before the start of the classes. 
Cut-off date: Sunday 23 April 2023
Competition ball: Andro Speedball ***  white
Chief umpire: Teemu Oinas, other competition management OPT-86 board.  

Prizes: Trophies or plaques for the best four in all categories, good MN-Pingis merchandise prize for the
best three of handicap class. In the rating category and in the junior categories, prizes for the three best
per level category, and in the junior category, in addition, a small prize for all players.

Schedule: The schedule of the competitions can be found in the invitation. Possible changes will be
announced on SPTL's website and by e-mail to players registered for the competitions.  

Coffee and dining: There is a coffee shop at the competition venue, where coffee, refreshments and
snacks are available.

Registration fees: Registration fees must be paid according to the invoice created by MyClub. Payment is
also possible with MobilePay (32946), Smartum, Edenred, ePass or Eazybreak by sending a payment
receipt to oulunpoytatennis@gmail.com. If the player registers for all five groups, he gets a €20 discount
on the total bill. When you register for competitions in two classes no later than 23 April 2023, you will
receive a €10 discount on the total bill

If you want to change your registration afterwards, please notify us by email to
oulunpoytatennis@gmail.com so that we can cancel the current registration and its invoice. After that,
you can register again. You can also cancel registration due to e.g. illness by e-mail.
  
Accommodation at the hall: At Ratamotie's table tennis hall, there is the possibility of temporary
accommodation for Fri-Sun nights for 10€/person/night. The hall has beds, bunk beds, a sofa bed and air
mattresses with accommodation for about 15-20 people at the time of publication of the invitation.
Bring your own sleeping bag, sleeping pad, pillow and sheets as needed. You can book and pay for
accommodation when registering.

COMPETITION INFORMATION

CLASSES

Registrations in OPT-86 MyClub
by Monday 1 May 2023.

Registration from this link
Enrolled players from this link

Welcome to Oulu to play history
to the first Tapsan Malja!

http://www.opt-86.fi/
https://mn-pingis.fi/
https://opt-86.myclub.fi/flow/events/5314672
http://bit.ly/3lzxwko

