
GP-KILPAILUJEN OHJEET 2022-2023

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

Kauden aikana järjestetään viisi GP-kilpailua.

1. PT Espoo syyskisat GP marraskuussa

2. Kosken Malja GP tammikuussa

3. Terva-malja GP helmikuussa

4. Wega Malja GP helmikuussa

5. PT Espoo kevätkisat GP huhtikuussa

GP-luokan suositellut minimiluokkamaksut  :

MK = 25€ (5€)
NK = 25€ (5€)
Juniorit = 15€ (3€)

Näistä hinnoista menee suluissa oleva summa GP-pottiin.  Järjestävien seurojen on maksettava ne liiton tilille 
FI12 5716 9020 0181 10 oma-aloitteisesti kahden viikon sisällä, kun kilpailut ovat ohi. Maksusta on ilmoitettava 
sähköpostitse liiton toimistoon osoitteeseen info@sptl.fi 

Miesten ja Naisten GP-luokkien     palkinnot: 

I palkinto minimi 200€, II palkinto minimi 50€, naisten I palkinto minimi 50€. Palkinnot voivat olla myös 
minimiarvon mukaisia tavarapalkintoja tai lahjakortteja.

GP-sarjan palkinnot:

MK, NK ja M18, N18, M14 ja N14 GP-sarjan kertyneet palkintorahat jaetaan sijoille 1-3. sijoittuneiden pelaajien 
seurojen kesken suhteessa 50% - 30% - 20%. Mahdollinen jakamaton GP-palkinto siirretään seuraavan vuoden 
GP- pottiin. 

Pelaajan tulee osallistua vähintään kolmeen osakilpailuun ollakseen oikeutettu palkintorahoihin.

Liitto antaa lisäpalkinnoksi voittajille jokaisen GP-kilpailun MK- ja NK- luokkien osallistujista 5€/pelaaja/GP-
luokka sekä junioreiden GP-kilpailusta 3€ / pelaaja / GP-luokka. Kyseinen raha maksetaan näiden GP-luokkien 
voittajien seuroille.

Lisäksi palkitaan se seura 200€ palkinnolla, joka on saanut kerättyä eniten GP- pisteitä, jotka lasketaan seuroittain 
kaikkien GP-kilpailujen pisteiden yhteissummasta (MK-, NK- ja juniori GP:t).

GP-pisteiden lasku junioriluokissa:

MK- ja NK-luokissa GP-pisteet lasketaan sääntökirjan mukaisesti.

Pelaajan GP-pisteet lasketaan vain siihen ikäluokkaan mihin hän kilpailuissa ikänsä puolesta mahtuu. GP-
kilpailuissa järjestetään vain yksi junioriluokka ns. junioreiden ratingluokkana. Järjestäjä vastaa siitä että GP-
pisteiden lasku on junioreiden osalta mahdollista eli tarpeen mukaan kaikkien sijat on luokassa ratkaistava.

mailto:info@sptl.fi


GP- luokkien järjestämisohjeita seuroille:

- MK- ja NK-luokat on pyrittävä pelaamaan lauantaina ja arvioitu finaaliaika on ilmoitettava 
kilpailukutsussa. Mikäli MK- ja NK GP-luokkia ei pelata lauantaina niin siihen on haettava lupa 
kilpailuvaliokunnalta viimeistään 2kk ennen kilpailua.

- MK- ja NK-GP finaalit on pyrittävä pelaamaan, kun paikalla on vielä paljon ihmisiä, ei päivän viimeisinä
peleinä

- Palkintojenjako on pidettävä heti luokan päätyttyä.
- MK- ja NK-luokkien finaalissa toivotaan, että tuomari on pukeutunut kansainvälisen tuomariohjeen 

mukaisesti. Mikäli tuomarina toimii kansainvälisen tuomarikokeen selvittänyt henkilö, liitto maksaa 
hänelle kulukorvausta 20€ / tuomarointipäivä

- MK-, NK- ja Juniori GP mitalistit on ilmoitettava kilpailujen järjestäjän toimesta Teksti-TV:hen, YLE:lle 
ja kaikille muillekin oleellisille paikallisille urheilukanaville

- Kilpailuista on pyrittävä saamaan maininta paikalliseen lehteen ja yritettävä saada paikalle lehden 
toimittaja jutuntekoa varten

- Junioreiden GP-luokka voidaan pelata joko lauantaina tai sunnuntaina.

Kilpailuvaliokunta


