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KINKKUKISAT
SPTL:n luvalla, Ratamotien pöytätennishallissa, Ratamotie 22

KISAINFO
Pelipaikan ovet aukeavat kello 8.30 mennessä. Kilpailuissa on käytettävissä maksimissaan 18
pöytää. Kilpailualustana on Topflor-pöytätennismatto.

Kaikki luokat pyritään pelaamaan 3-4 pelaajan pooleissa. Junioriluokka voidaan pelata
pelaajamääristä riippuen 4-6 pelaajan pooleissa ja jakaa tarvittaessa tasoryhmiin. Poolien kaksi
parasta jatkavat cupmuotoisena 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.

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

Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua. 

Leikkuripäivä:  Sunnuntai 29.11.2020

Kilpailupallo: Andro Speedball *** 

Palkinnot: Kaikissa luokissa pokaalit tai pystit neljälle parhaalle. Lisäksi arvotaan kaksi
joulukinkkua erikseen aamu- ja iltapäiväluokkien voittajien kesken.

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 omatoimisesti lauantaihin
12.12.2020 mennessä OPT-86:n tilille FI91 1510 3500 0362 02, MobilePayllä (32946), Smartumilla,
Edenredillä, ePassilla,  Eazybreakilla, pankki/luottokortilla tai käteisellä. Pelaajan tulee ilmoittaa
maksetusta maksusta joko kilpailupaikan kahvioon kilpailupäivänä tai sähköpostitse
oulunpoytatennis@gmail.com. Mikäli maksumerkintä kilpailupäivältä puuttuu, niin pelaajalle
lähetetään lasku jossa on 5€ laskutuslisä. 
 
Majoitus hallilla: Ratamotien pöytätennishallilla on mahdollisuus majoittua pe-la ja 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, lakanat ja tyyny. Hallille mahtuu jopa 20-30 henkeä
majoittumaan tarvittaessa. 

LUOKAT

Kello 10.00
Miesten kaksinpeli 15€
M-1650 15€
M-1250 15€ 
M-800 15€ 

Kello 14.30 alkaen  
M-2000 15€
M-1500 15€ 
M-1100 15€ 
Junioriluokka 10€ 

Ilmoittautumiset nettilomakkeella
sunnuntaihin 6.12.2020 klo 18.00 mennessä.                                                                                   

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/3eBYP5T
Ilmoittautuneet: https://bit.ly/2IgwHtf 

https://bit.ly/3eBYP5T
https://bit.ly/2IgwHtf%E2%80%8B

