Pöytätennis Porilaiset-83 ry
Porin urheilutalo
Kuninkaanhaanaukio 12, Pori
la - su 8. - 9.10.2022 klo 10 - 20

Turnausisäntänä toimii

JP Konepaja BC-SM
Porissa 8. - 9.10.
Lauantai 8.10.2022 klo 10.00
B-luokka (M-1900) 20 €
B-np (MN-1900)
10 € / pelaaja
Sunnuntai 9.10.2022 klo 10.00
C-luokka (M-1700) 20 €
C-np (MN-1700)
10 € / pelaaja

kanava: por-83

Pelipaikan ovet aukeavat molempina aamuina kello 8.30 mennessä.
Luokat pelataan 3-4 pelaajan / parin karsintapooleissa. Jokaisesta poolista pääsee
jatkoon kaksi parasta pelaajaa / paria. Kaksinpelien ja nelinpelien karsintapooleissa vapaa pelaaja / pari tuomaroi. Järjestäjä asettaa tuomarit jatkopeleihin.
Kilpailuihin osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Ulkomaalainen pelaaja voi osallistua kilpailuihin, jos hän on 2.10.2022 mennessä asunut
yhtäjaksoisesti Suomessa kaksi vuotta, tai vuoden jos pelaaja on juniori-ikäinen. Bluokan rating max 1900 1.7.2022 tai leikkuripäivän rating-listalla, B-luokassa 1700.
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin. Tiedustelut mieluiten sähköpostilla
porilaiset83@gmail.com tai +358 50 308 3607 / Mika Heljala
Arvonta:
Leikkuripäivä:
Kilpailupallo:
Palkinnot:
Aikataulu:
Maksut:
Lounas:
Illallinen:
Majoitus:

Kilpailujohto arpoo alkupoolit ma 3.10.2022, kilpailuvaliokunta jatkocupit
Sunnuntai 25.09.2022
DHS DJ40+ WTT toimittaa
SM-mitalit neljälle parhaalle jokaisessa luokassa.
Luokka- ja pöytäkohtainen aikataulu sekä arvonnat julkaistaan
SPTL:n sivuilla arvontojen jälkeen.
Ilmoittautumismaksut tulee maksaa etukäteen keskiviikkoon
6.10.2022 mennessä POR-83:n tilille FI58 4456 1720 0701 91,
ePassilla tai maksukortilla.
Ennakkotilauksella saatavissa Satakunnan Osuuskaupan
aterioita ja eväspaketteja toimittetuna urheilutalolle.
Tarjous ja lisätiedot kutsun kääntöpuolella.
Majoittujille illallisedut keskustan ravintoloihin Amarillo, Rosso
ja Torero. Tarjous ja lisätiedot kutsun kääntöpuolella.
Sokos hotel Vaakuna tarjoaa tasokasta majoitusta pelaajille ja
taustajoukoille. Tarjous ja lisätiedot kutsun kääntöpuolella.

POR-83 / SPTL:n luvalla
Ilmoittautuminen 2.10.2022 mennessä
urly.fi/2Is4
Ilmoittautuneet
urly.fi/2KDQ

Keskity peliin!
Sinusta huolehtii

SM-mitalit luovuttaa

Original Sokos Hotel Vaakuna Pori majoittaa
pelaajat ja taustajoukot ajalle 7.10. – 9.10.2022.
Tarjoushintaiset huoneet ovat varattavissa hotellin
huonetilanteen mukaisesti 16.9.2022 saakka.
1 hh / vrk
2 hh / vrk

90 € standard
110 € standard

110 € superior
130 € superior

Hinnat sisältävät aamiaisen, asiakassaunan ja
kuntoilutilan käytön.
Varaukset sivustolta www.sokoshotels.fi varauskoodilla BBCSM tai suoraan hotellimme myyntipalvelusta sales.pori@sokoshotels.fi tai puhelimitse 029 004
2002.

Pelin jälkeen maistuu kunnon illallinen!
Torin ympäristön ravintoloista
Amarillo
(puh. 029 004 2990)
Rosso
(puh. 029 004 2985)
Torero
(puh. 029 004 2996)
saat koodilla BBCSM 10 % alennuksen laskun
loppusummasta (ei koske alkoholia) 7. - 9.10. Ilmoitathan/syötäthän koodin pöytävarauksen yhteydessä. Myös netistä https://www.raflaamo.fi/fi/pori

Lounaat ja eväspaketit auttavat jaksamaan
päivän pelit!
Sekä lauantaiksi että
sunnuntaiksi on mahdollisuus tilata paikalle toimitettuna lounas ja/tai
välipalapaketti suoraan
kylmäsäilytyksestä.
Ruuat valmistaa
Satakunnan Osuuskaupan Oma Kööki.
Tilaukset voi tehdä ilmoittautumisen yhteydessä
tai viimeistään 4.10. ilmoittautumislomakkeella
(älä silloin ilmoittaudu uudelleen kisaan vaan
täytä pelkkä ruokaosio). Ruokatilaukset ovat
sitovia ja ne maksetaan POR-83 tilille.
Kanasalatti ja täytetty sämpylä 8,90 € (L)
Lohisalatti ja täytetty sämpylä
8,90 € (L)
Kinkku-juustowrap ja marjarahka 4,90 € (L)
Tuotteet ovat saatavilla molempina päivinä kisainfosta klo 12.30 alkaen tilaajan nimellä.
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Keskity peliin!
Sinusta huolehtii

