OPT-86 JÄRJESTÄÄ 29.10.2022

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

LUOKAT
Kello 10.00
Avoin kaksinpeli 20€
Junioriluokka 15€

Noin klo 14.30 alkaen
Tasoitusluokka 20€

Ilmoittautumiset nettilomakkeella
torstaihin 27.10.2022 mennessä.

KILPAILUTIEDOT

Pelipaikan ovet aukeavat aamulla kello 8.30 mennessä. Kilpailuissa on käytettävissä
maksimissaan 16 pöytää. Kilpailualustana on Topflor-pöytätennismatto.
Klo 10.00 alkava kaikille avoin kaksinpeli pelataan PKO systeemillä, joka takaa kaikille pelaajille
runsaasti otteluita menestyksestä riippumatta. Junioriluokka pelataan 4-6 pelaajan alkupoolit +
jatkocup systeemillä ja jaetaan tarvittaessa tasoryhmiin. Tarvittaessa kisajärjestäjä voi siirtää
pelaajia avoimen kaksinpelin ja junioriluokan välillä pelijärjestelmien optimoimiseksi. Klo 14.30
alkava tasoitusluokka pelataan 4-5 pelaajan poolit + jatkocup systeemillä. Jokaisesta poolista
jatkocupiin pääsee kaksi parasta pelaajaa.
Avoimessa kaksinpelissä kaikkien pelaajien tulee olla valmiita tuomaroimaan otteluita
pyydettäessä. 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, paitsi tasoitusluokassa paras kolmesta 21
pisteeseen. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.
Tiedustelut: Mieluiten sähköpostilla oulunpoytatennis@gmail.com tai +358504858200 / Teemu
Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua.

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/3Dx5tZt
Ilmoittautuneet: https://bit.ly/3QVfh2G

Leikkuripäivä: S unnuntai 16.10.2022
Kilpailupallo: Andro Speedball ***
Palkinnot: Mitalit, MN-Pingiksen tavarapalkintoja + muita pieniä palkintoja avoimen kaksinpelin
sijoitusten perusteella MK, M-1600 ja M-1200 tasoluokissa. Junioriluokissa mitalit neljälle
parhaalle per tasoluokka ja kaikille pelaajille lisäksi pieni palkinto. Tasoitusluokassa voittajalle
100€ MN-Pingiksen lahjakortti ja toiseksi sijoittuneelle tavarapalkinto.
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.
Tasoitusluokka: Tasoitus on 2 pistettä per 100 ratingpistettä.
Parempi pelaaja aloittaa aina 0 pisteestä. Kaksi syöttöä kerrallaan.
Maksimitasoitus on 0-16.

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.
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.
www.opt-86.fi

