OPT-86 JÄRJESTÄÄ 23.07.2022

OPT-86:N HEINÄKILPAILUT
SPTL:n luvalla, Ratamotien pöytätennishallissa,
Ratamotie 22, Oulu

KISAINFO

LUOKAT
Kello 11.00 alkaen
Ratingluokka 25€
Junioriluokka 15€

Kello 15.00 alkaen
Hardbat-luokka 5€ (cup)
Gun game 5€ (cup)
Väärän käden luokka 5€ (cup)
Nelinpeli arvotuin parein 5€ / pelaaja (cup)

Ilmoittautumiset nettilomakkeella
sunnuntaihin 17.7.2022 mennessä.
Ilmoittautuminen: https://bit.ly/3tjkGYq
Ilmoittautuneet: https://bit.ly/3thKRyr

Pelipaikan ovet aukeavat aamulla kello 9.30 mennessä. Kilpailuissa on käytettävissä
maksimissaan 16 pöytää. Kilpailualustana on Topflor-pöytätennismatto.
Ratingluokka pelataan ilmoittautuneiden pelaajien määrästä riippuen joko kolmen pelaajan
alkupooleissa ja 5-6 pelaajan jatkopooleissa, tai suoraan 5-6 pelaajan pooleissa. Mikäli pelataan
suoraan 5-6 pelaajan pooleina, niin kaikki pelaajat pelaavat vielä 1-2 sijoitusottelua poolien
jälkeen.
Junioriluokka pelataan pooleina, pelijärjestelmä takaa kaikille runsaasti otteluita. Junioriluokka
jaetaan tarvittaessa tasoluokkiin.
Hardbat-luokka pelataan sään salliessa ulkona hallin pihalla. Hardbat-mailat ja pallot järjestäjä
tarjoaa kaikille käyttöön ja pelit on pelattava näillä välineillä. Gun game luokassa pelaat useilla
eri pelivälineillä ottelun aikana. Idean luokkaan voi nähdä esim. tästä Pongfinity-videosta. Väärän
käden luokka pelataan väärällä (ei dominoivalla) kädellä. Nelinpeliluokassa järjestäjä arpoo parit
juuri ennen luokan alkua. Hardbat-, Gun game-, väärä käsi- ja nelinpeliluokassa kaavion arvonta
tehdään täysin satunnaisesti. Klo 15.00 alkavat luokat ovat epävirallisia ja niistä ei lasketa
ratingpisteitä.
Pooleissa vapaa pelaaja tuomaroi. Poolissa pudonnut pelaaja voi joutua tuomaroimaan yhden
cup-kierroksen ottelun.
Pelaaja voi ilmoittautua vain yhteen luokkaan klo 11.00 alkavissa luokissa. Klo 15.00 alkaviin
luokkiin voi osallistua rajoituksetta. Ottelut pelataan klo 11.00 alkavissa luokissa paras viidestä
erästä 11 pisteeseen. Hardbat-luokka, väärän käden luokka ja nelinpeliluokka pelataan paras
viidestä erästä 11 pisteeseen. Gun game-luokassa pelataan paras kolmesta erästä 21 pisteeseen
kaksi syöttöä kerrallaan.
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut tulee maksaa
ilmoittautumisen yhteydessä 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 puuttuu, niin pelaaja ei pääse mukaan arvontaan.

Tiedustelut: Mieluiten sähköpostilla oulunpoytatennis@gmail.com tai +358504858200 / Teemu
Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla noin 30 minuuttia ennen luokan alkua.
Leikkuripäivä: P erjantai 1.7.2022
Kilpailupallo: Andro Speedball ***
Ylituomari: Teemu Oinas, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta. 

Mikäli ilmoittautuminen tulee myöhässä
ilmoittautumislomakkeelle niin laskutamme siitä 5€.

Palkinnot: Ratingluokassa pokaalit kolmelle parhaalle kolmessa eri tasoluokassa.
Junioriluokassa pokaalit neljälle parhaalle. TTEX-, Gun game-, väärä käsi- ja nelinpeliluokissa
voittajille 80% luokan ilmoittautumismaksuista.

Ratamotien pöytätennishallilla on mahdollisuus majoittua hintaan
10€ / hlö / yö. Ilmoita majoitustarpeesi ilmoittautumisen
yhteydessä.

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.
Kilpailupaikalla voit maksaa ostokset myös pankki/luottokortilla.

