Pöytätennisseura Sherwood ry järjestää
lasten ja junioreiden starttikilpailun
Keravalla lauantaina 10.12.2022
Kilpailu on tarkoitettu pöytätennisuran alkutaipaleella oleville lapsille ja junioripelaajilla. Ikärajana on
enintään 15 vuotta vuonna 2022 täyttävät lapset ja nuoret.
Pelaaja on tällä tai viime kaudella aloittanut pelaamisen tai ehtinyt jo hieman pelata kilpailuissa. Kilpailujen
rating-rajana on enintään noin 750 pistettä kilpailupäivänä. Pelaajat jaetaan sopiviin ryhmiin kilpailussa
taitotasojensa mukaisesti järjestäjän päätöksellä. Tytöille pyritään järjestämään yksi tai useampi luokka.
Jokaiselle lapselle pyritään järjestämään useita otteluita poolimuotoisessa kilpailussa. On mahdollista, että
kilpailussa käytetään myös poolien jälkeisiä jatkopelejä. Riippuen poolin osallistujamäärästä, voidaan
luokassa soveltaa ”paras kolmesta erästä” tai ”paras viidestä erästä” pelimuotoa. Päätökset luokkajaosta ja
pelitavasta kussakin luokassa tekee järjestäjä mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä.
Ilmoitathan jokaisen ilmoittamasi lapsen osalta seuraavat tiedot:
- Lapsen nimi ja mahdollisesti edustama pöytätennisseura
- Osallistuuko lapsi poikien vai tyttöjen luokkaan (odotamme kilpailuihin myös kansainvälisiä
pelaajia)
- Lapsen syntymäaika tarkasti
- Lapsen mahdollinen Suomen Pöytätennisliiton laskema ratingluku tai jos sitä ei ole vielä
- Jos ilmoitat useampia samanikäisiä lapsia, laitatko heidät pelitaitojensa mukaiseen järjestykseen
(Taitavin ensimmäiseksi, eniten harjoitusta kaipaava osallistuja viimeiseksi)
- Saako järjestäjä ottaa mukana olevista lapsista ja näiden aikuisista valokuvia, joita voidaan
mahdollisesti hyödyntää esimerkiksi PTS Sherwoodin nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa tai
Suomen Pöytätennisliiton nettisivuilla.
Lisäksi toivomme, että kertoisitte ilmoittautumisen yhteydessä, kuinka monella autolla tulette kilpailuihin.
Tämä siksi, että pystymme varautumaan mahdolliseen parkkipaikkatarpeeseen kilpailujen kanssa
samanaikaisesti järjestettävien joulumyyjäisten takia.

Pelipaikka: Kalevan koulu, Kalevankatu 66, 04230 Kerava.
Aika: lauantai 10.12.2022. Sali aukeaa pelaajille kello 10.00. Pelien tarkempi aikataulu ilmoitetaan
ilmoittautuneille muutamaa päivää ennen kisoja. Pelit pyritään järjestämään mahdollisimman tehokkaasti ja
turhaa odottamista yritetään välttää kaikin keinoin. Tavoitteena on pelata kisat läpi noin kolmessa tunnissa,
mutta tämä riippuu luonnollisesti ilmoittautujien lukumäärästä, ja siitä kuinka monta eri luokkaa päätämme
peluuttaa.
Pelipallo: Järjestäjien määräämä hyvälaatuinen Joolan treenipallo.
Ilmoittautuminen: 4.12.2022 klo 23.59 mennessä vain ja ainoastaan
tapio.passinen@yahoo.com. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan muilla tavoin.

sähköpostiosoitteeseen

Osallistujien enimmäismäärä: kilpailuihin voidaan ottaa enintään noin 50 lasta mukaan.
Tiedustelut: Kysymykset kilpailuista voi lähettää sähköpostiosoitteeseen tapio.passinen@yahoo.com tai
hätätapauksessa soittamalla numeroon 040-840 3681 (Tapio Passinen).
Lisenssi: Kilpailuja varten osallistujat eivät tarvitse lisenssiä. Kisojen perusteella ei myöskään lasketa
ratingpisteitä.
Palkinnot: Kilpailuun osallistuvat pelaajat palkitaan ja siksi kaikkien pelaajien toivotaan osallistuvan oman
luokkansa palkintojenjakoon. Järjestäjä ei toimita jälkikäteen pelaajien palkintoja.
Osallistumismaksu: 10 € per pelaaja, maksu maksetaan paikan päällä käteisellä.
Pöytien lukumäärä: Kilpailut järjestetään kahdeksalla pöydällä samanaikaisesti. Koulun liikuntasali on
täydessä käytössä koko ajan ja turhaa liikkumista liikuntasalissa tulee välttää pelien aikana. Vuoroaan
odottaville pelaajille on varattu myös erillinen odotustila yhdestä luokkahuoneesta.
Tuomarointi: Pelien tuomaroinnista vastaavat järjestävän seuran omat henkilöt yhdessä kilpailuihin
osallistuvien lasten vanhempien kanssa. Toivomme pelaajien vanhempien osallistumista pelien tuomarointiin.
Muuta tärkeää kisojen osalta: Samaan aikaan kilpailujen kanssa koululla järjestetään koulun vanhempain
yhdistyksen järjestämät joulumyyjäiset, missä osallistujilla on mahdollisuus ostaa pientä syötävää tai juotavaa.
Suosittelemme pelaajille ja heidän vanhemmilleen tutustumista kisojen ohessa myös näihin myyjäisiin.
Lämpimästi tervetuloa PTS Sherwoodin ensimmäisiin myös ulkopuolisille pelaajille järjestettäviin
kilpailuihin!!!!!

