GP-KILPAILUJEN OHJEET 2020-2021
Päivitetty 06.10.2020
HUOM! Sääntökirjan kaikki pykälät ovat voimassa, tämä ohje ei korvaa sääntökirjan kohdasta 7.5, 7.6 ja 7.7
löytyviä sääntöpykäliä vaan täydentää niiden informaatiota.

GP- kilpailut tulevalla kaudella
MK:ssa ja NK:ssa myönnetään korkeintaan 10 GP-kisaa. Junioriluokissa saa kauden aikana olla korkeintaan 10
GP-kisaa. Lisäksi SM-kilpailut katsotaan GP- luokiksi MK:ssa ja NK:ssa. GP-kilpailuilla on korkea painoarvo
valittaessa pelaajia edustustehtäviin.

GP-luokan suositellut minimiluokkamaksut:
MK = 20€ (5€)
NK = 20€ (5€)
Junioriluokat 17 ja 14 = 10€ (2€)
Näistä hinnoista menee suluissa oleva summa GP-pottiin. Järjestävien seurojen on maksettava ne liiton tilille
FI08 4108 0011 3171 31 oma-aloitteisesti kahden viikon sisällä, kun kilpailut ovat ohi. Maksusta on ilmoitettava
sähköpostitse liiton toimistoon osoitteeseen info@sptl.fi Ei koske SM-kilpailuja, koska niistä peritään oma
maksunsa.

Miesten ja Naisten GP-luokkien palkinnot:
I palkinto minimi 200€, II palkinto minimi 50€, naisten I palkinto minimi 50€.

Rahapalkinnot
Liitto luovuttaa GP-pottiin jokaisen GP-kilpailun MK- ja NK- luokkien osallistujista 3€/pelaaja/GP-luokka, sekä
junioreiden GP-kilpailusta 2€/pelaaja/ GP-luokka. Lisäksi pelaajille jaetaan GP-pottiin kertynyt summa
luokkakohtaisesti. GP-lopputurnausta ei enää pelata kaudesta 2020/2021 lähtien.
GP-luokkien GP-potti jaetaan seuraavasti kaikissa luokissa:
1. 50%, 2. 30%, 3. 20%

GP-pisteiden jakaminen:
GP-pisteiden laskenta löytyy SPTL:n säännöistä. Samalle sijalle pooleissa karsiutuneet pelaajat saavat samat
pisteet. Pisteiden määrä riippuu jatkoon menneiden määrästä. Pisteitä lasketaan max 32 pelaajalle / kilpailu.

GP- luokkien järjestämisestä:
-

-

GP-kilpailujen on täytettävä Valio- tai A-kategorian kriteerit. Tarkemmat tiedot:
https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=22822
MK- ja NK-luokat on pyrittävä pelaamaan lauantaina. Luokan alkamisaika ja arvioitu finaaliaika on
ilmoitettava kilpailukutsussa. Luokan kesto on pyrittävä pitämään alle 5 tunnissa. Loppuottelut on oltava
pelattuna klo 19.00 mennessä. Mikäli MK- ja NK GP-luokkia ei pelata lauantaina niin siihen on haettava
lupa kilpailuvaliokunnalta viimeistään 3kk ennen kilpailua.
Palkintojenjako on pidettävä heti luokan päätyttyä.
MK- ja NK-luokkien finaalissa suositellaan, että tuomari on pukeutunut kansainvälisen tuomariohjeen
mukaisesti. Mikäli tuomarina toimii kansainvälisen tuomarikokeen selvittänyt henkilö, liitto maksaa
hänelle kulukorvausta 20€/finaalituomarointipäivä.

-

-

MK- ja NK-mitalistit ilmoitettava kilpailujen järjestäjän toimesta teksti-TV:hen, YLE:lle ja kaikille
muillekin oleellisille urheilukanaville.
Kilpailuista on pyrittävä saamaan maininta paikalliseen lehteen ja yritettävä saada paikalle lehden
toimittaja artikkelin tekoa varten.
Junioreiden GP-luokat voidaan pelata joko lauantaina tai sunnuntaina. Myös junioreiden GP-luokkien
loppuottelut on oltava pelattuna klo 19.00 mennessä.

Kilpailuvaliokunta

