
O P T - 8 6  J Ä R J E S T Ä Ä  2 4 . 9 . 2 0 2 2  

OPT-86:N SYYSKILPAILUT
SPTL:n luvalla, Ratamotien pöytätennishallissa,

Ratamotie 22, Oulu

Kello 10.00
Miesten kaksinpeli 20€
M-1600 20€
M-1200 20€
Junioriluokka 15€

Noin klo 14.30 alkaen
M-1800 20€
M-1400 20€
M-1000 20€

Ilmoittautumiset nettilomakkeella
sunnuntaihin 18.9.2022 mennessä.                                                                                   

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/3dMs8X2
Ilmoittautuneet: https://bit.ly/3CukcUq

Pelipaikan ovet aukeavat aamulla kello 8.30 mennessä. Kilpailuissa on käytettävissä
maksimissaan 16 pöytää. Kilpailualustana on Topflor-pöytätennismatto.

Klo 10.00 ja 14.30 alkavat luokat pyritään pelaamaan 4-5 pelaajan pooleissa. Poolien kaksi parasta
jatkavat cup-muotoisena pelattaviin jatkopeleihin.

Junioriluokka pyritään pelaamaan 4-6 pelaajan alkupooleissa, pelijärjestelmä takaa kaikille
runsaasti sopivia otteluita. Junioriluokka jaetaan tarvittaessa 2-3 tasoluokkaan.

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.

Tiedustelut: Mieluiten sähköpostilla oulunpoytatennis@gmail.com tai +358504858200 / Teemu

Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua. 

Leikkuripäivä:  Sunnuntai 11.9.2022

Kilpailupallo: Andro Speedball *** 

Palkinnot: Pokaalit tai pystit kaikissa luokissa neljälle parhaalle. Kaikkien luokkien mitalisteille ja
kaikille junioriluokan pelaajille lisäksi pieni lisäpalkinto.

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

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 ennen kilpailua OPT-86:n tilille FI91
1510 3500 0362 02, MobilePayllä (32946), Smartumilla, Edenredillä, ePassilla tai Eazybreakilla.
Pelaajan tulee ilmoittaa maksetusta maksusta ilmoittautumisen yhteydessä sille varattuun
kenttään. Mikäli maksu kilpailupäivänä puuttuu, niin pelaaja ei pääse mukaan arvontaan.

Mikäli ilmoittautuminen tulee myöhässä ilmoittautumislomakkeelle, niin laskutamme siitä 5€.
 
Majoitus hallilla: Ratamotien pöytätennishallilla on mahdollisuus majoittua pe-su öiksi hintaan
10€ / hlö / yö. Hallilla on ilmapatjoja, sänkyjä, retkisänkyjä ja vuodesohva joissa majoitustilaa 
 noin 15 hengelle kutsun julkaisuhetkellä. Tuo oma makuupussi, makuualusta, tyyny ja lakanat
tarpeen mukaan. 
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