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Kyselyn saate

SPTL:n kilpailuvaliokunta teettää kaikille pöytätennispelaajille suunnatun kyselyn johon toivomme mahdollisimman 
runsaasti vastauksia. Kysely on auki sunnuntaihin 4.12.2022 asti.  Kilpailuvaliokunta valmistelee vastauksista 
materiaalin SPTL:n kilpailuja järjestäville seuroille. Palaute menee tästä seuroille ja vastauksien koonti tulee myös 
nähtäville SPTL:n sivuille.

Toivomme että seurojen yhteyshenkilöt lähettäisivät linkin tähän kyselyyn kaikille pelaajilleen.

Vastaa kysymyksiin skaalalla 1-5, skaalat on selitetty kysymyskohtaisesti. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, 
mutta toivomme että kerrotte mielipiteenne kaikkiin kohtiin.

Nuorimpien junioripelaajien huoltajien toivotaan vastaavan junioripelaajien sijasta kyselyyn omasta näkökulmastaan.

Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi tarjoamme vastattavaksi myös vapaat kentät listata syitä miksi osallistuu, tai ei 
osallistu kilpailuihin.

”Sana on vapaa” kentässä voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia kilpailuihin. Kilpailuvaliokunta kasaa vastauksista 
materiaalin joka on samalla kentän ääni kilpailujärjestäjille ja liitolle.



Vastaajien ikäjakauma



Omat kilpailulliset tavoitteeni

1 = Minulla ei ole kilpailullisia tavoitteita

5 = Olen tavoitteellinen kilpapelaaja



Kilpailun ajankohdan sopivuus

1 = Ei ollenkaan tärkeä

5 = Todella tärkeä



Kilpailujen ajankohta viikonloppuisin

1 = En voi pelata viikonloppuisin

5 = Pystyn pelaamaan viikonloppuisin



Kilpailujen ajankohta arki-iltaisin

1 = En halua / voi pelata arki-iltaisin

5 = Haluan pelata arki-iltaisin



Pelaan SPTL:n alaisia sarjapelejä



Sarjapelit vs. kilpailut

1 = Pelaan vain sarjapelejä

5 = Pelaan sekä sarjapelejä että kilpailuja



Kilpailujen edulliset luokkahinnat

1 = Ei ollenkaan tärkeä

5 = Todella tärkeä



Kilpailupaikan olosuhteet

1 = Ei ollenkaan tärkeä

5 = Todella tärkeä



Kilpailumatkan pituus

1 = Ei ollenkaan tärkeä

5 = Todella tärkeä



Liian kovat / heikot / tutut vastustajat kilpailuissa

1 = Ei ollenkaan tärkeä

5 = Todella tärkeä



Omalle tasolle sopivat kilpailuluokat

1 = Ei ollenkaan tärkeä

5 = Todella tärkeä



Hyvät palkinnot

1 = Ei ollenkaan tärkeä

5 = Todella tärkeä



Hyvä kilpailun sisäinen aikataulutus

1 = Ei ollenkaan tärkeä

5 = Todella tärkeä



Ratingjärjestelmä

1 = Vaikuttaa negatiivisesti osallistumishaluuni kilpailuihin

5 = Ei vaikuta lainkaan osallistumishaluuni kilpailuihin



Matkustamisen / majoituksen kustannukset

1 = Ei ollenkaan tärkeä

5 = Todella tärkeä



Pelien määrä kilpailuissa per luokka

1 = Liian vähäinen

5 = Liikaa



Luokkanousut (Valio, A, B, C jne.) puuttuvat 
ratingjärjestelmästä
1 = Ei ollenkaan tärkeä

5 = Todella tärkeä



Syyt miksi osallistun kilpailuihin 1/5
Kilpailuvietti
Haluan nostaa oman raitingin ja tason.
Kisareissut hyvällä porukalla ovat ihan parasta!
Saa pelata eri vastustajia vastaan
Tuen paikallista toimintaa
Paljon sopivan tasoisia pelaajia omassa luokassa
Kunnon takia ja tason mittaaminen
Mielenkiintoiset vastustajat. Hyvä kisapaikka.
Kisa kiva
Tykkän pela muiden kanssa , ej vaan aina oma seuratovereiden kanssa
Sopiva pallo
Osallistun kilpailuihin koska haluan testata oman pelini tason ja sen miten pärjään muita pelaajia vastaan. Omalla salilla pelailu ei vain motivoi…
Oman itseni takia, jolloin voin katsoa omaa kehittymistä tai kehittymättömyyttä. Hyvä mittari siitä mitä pitää kehittää tullakseen paremmaksi 
pelaajaksi. Seuraan myös mielelläni kisoissa muiden pelaajien pelejä ka seuraan heidän kehittymistä
Pääsee pois kotoa
Kilpailuvietti,sosiaalinen kanssakäyminen,maiseman vaihto,oman tason mittaaminen
Puhallan yhteiseen hiileen.
Mukava mitata omaa pelitasoa.
Hienot pokaalit, tasaiset sarjat, vaihtelua.



Syyt miksi osallistun kilpailuihin 2/5
Mukavaa ajanvietettä ja vaihtelua harjoittelulle.
Se on kivaa
Mittari onko harjoittelusta höytyä/ onko harjoitellut oikeita asioita.Pääsee pelaamaan uusia kavereita / tyylejä vastaan.Kehittyy pelaajana 
teknisesti/henkisesti.Kilpailujen jännitys.Ainahan nämä kotiolot voittaa.
Pelaan kilpailuja kun se sopii omiin aikatauluihin ja kun kilpailuissa on sopivia luokkia ja vastustajia
Saa pelata uusien kavereiden kanssa
Hyvä keino mitata oma taso ja tavata muita harrastajia.
Kilpailuissa on mukava käydä, jos aikataulu antaa myöten.
Ratingin takia melkeinpä pelkästään
osallistun kilpailuihin, koska haluan pelikokemusta
Sosiaalinen kanssakäyminen, kilpailuvietti
Den sociala samvaron träffa andra spelare som man lärt känna under årens lopp
Tuntemattomat vastustajat.
Yhteinen harrastus pojan ja muiden seuran jäsenten kanssa.
Oma kehittyminen
Nautin pingiksestä ja voittamisesta
Huomaa parhaiten kehityksen, rating-järjestlemän kanssa jokaisessa pelissä "panosta", samantasoisia pelejä
Sosiaaliset suhteet, pöytätenniksen tukeminen
Näkee oman tason versus muihin



Syyt miksi osallistun kilpailuihin 3/5
saada rating-pisteet
kokemuksen saaminen, kiva kilpailla, ratingin kasvatus
Osallistun kisoihin joissa tiedän kilpailuiden vetämisen ja aikataulutuksen toimivan ilman suurempia ongelmia ja järjestelyihin on edes vähän 
panostettu.
Liikunnan ja kunnon vuoksi. Junioreiden kuljettamisen vuoksi samalla
Oman kehityksen huomaaminen
Kiva pelata ja kivaa seuraa
Pelien välissä oleva aika on todella tärkeää ja, että mahtuu viihtymään, seurustelemaan, katsomaan muita pelejä ja haistella tunnelmaa.
Saa pelata eri tyylisiä pelaajia vastaan.
Veteraanikisat
Intohimo, kilpailullisuus, hauskuus, rating
Kisoissa on hauskaa
Kaverit
Mukavaa ajanvietettä, ystävien tapaaminen
Mukava kilpailuasetelma ja tunnelma. Hyvin kisoihin (usein GP) on mukava osallistua.
Näke tuttuja
Hyvät kisat, hyviä pelejä
Saan pelejä viikonloppusin
Kilpailuvietti ja jonkinnäköinen elämöntapa, kun olen yli 40 vuotta käynyt kilpailuissa.



Syyt miksi osallistun kilpailuihin 4/5
Jännitystä elämään
Mukava, sosiaalinen, terveellinen harrastus.
Ratingin nostaminen, oman rating-tason osallistujat luokassa, nopea luokan läpimeno
Pelituntuman ylläpitämiseksi
Mukavaa pelaamista omien lasten kanssa ja pelaaja tuttujen näkeminen kisoissa
kilpailuvietti
Vielä pystyy osallistumaan. Näkee vanhoja tuttuja kavereita.
Vastapaino treenille/sosiaalinen tapahtuma
Mukavaa vaihtelua harjoittelun ja sarjapelien lisäksi.
Yritän mahdollistaa junioreille ja lajin uusille harrastajille kilpailukokemuksen
Mukava tavata ihmisiä ja pelailla
Hyvät kaverit eri seuroista, mukava seura kisoissa
Uudet vastustajat ja pelityylit. Kilpailuit vaativat erilaista keskittymistä ja valmistautumista kuin treenimatsit.
Mahdollisuus kehittyä, nautin lajin pelaamisesta ja kilpailemisesta.
Kilpailuhenki, oman tason arviointi. Pelikavereiden tapaaminen.
Muiden kjin oman seuran samantasoksten kanssa pelaamaan pääseminen tärkeää, varsinkin kun seuran sisässä ei hirveästi tavallisesta poikkeavia 
kohtaamisia järjestetä
Voin kehittää itseäni pelaajana ja testata taitotasoani.



Syyt miksi osallistun kilpailuihin 5/5
Pyrin pelaamaan sarjat, osallistumaan veteraani SM-kisoihin + muutamakisat päälle.. Oma kalenteri + matkustus pituus < 160km / sopiva yöpaikka 
tuttujen luona yms. (+ sopivat luokat.). Joskus käydään porukalla kauempanakin.
Osallistun vain veteraanikisoihin.
Kiva pelata pelaajia vastaanmuista seuroista
Vain sarjapelit tällä hetkellä



Syyt miksi en osallistu kilpailuihin 1/5
Matka kilpailuihin on liian pitkä
Aikataulut eivät usein suosi oman tasoni pelaajia niin, että voisin osallistua kahteen sarjaan peräkkäin. Sellaisia 5-6 pelaajan ratingpooleja saisi olla 
useammin, sitten yksi fiksattu kellonaika riittäisi.
Pelimatkat vie aikaa
Huonot järjestelyt, huono pelipaikka
Ajan puute
Lähialueen kilpailuissa aina samat vastustajat.
Muut harrastukset
Nuorempans on tullut kierrettyä kisat moneen kertaan. Vapaat viikonloput ovat arvokkaampia kuin kisat. Kisapäivät.matkoineen ovat liian pitkiä.
Sopimaton pallo
En osallistu kilpailuihin jos kustannukset tulevat kohtuuttoman korkeaksi. Kalliit kisamaksut, pitkät välimatkat ja kallis majoitus…
Nuoret eivät erityisemmin tykkää kilpailla aikuisten kanssa.
Kilpailupaikka, valaistus, ahtaus
Muut harrastukset kuten salibandyn sarjaottelut ovat aina viikonloppuisin. Arki-illan kilpailut olisikin mielenkiintoinen uutuus.
Tylsä kilpailla, jos ei ehdi treenaamaan
Enää ei jaksa olla niin aktiivinen, kuin nuorempana.
Tavarapalkintoja!!
Aina ei sovi kalenteriin.
Jos esimerkiksi majoittuminen tai matkustaminen kilpailuihin on kallista niin saatan jättää kilpailut väliin.



Syyt miksi en osallistu kilpailuihin 2/5
Viikonloppuna joku muu varaus esim.hirvijahti
Moni kisa on jäänyt väliin pitkien välimatkojen takia (etelä suomi). Jos esim. Joensuu, iisalmi, kuopio ja lappeenranta akselilla yritetään järjestää 
kisoja ei pelaajia löydy tarpeeksi
koska esim. pääkaupunkiseutulaiset saavat kisata melkein joka viikonloppu rusalla ei ole tarvetta lähteä muualle.
Koronatauon aikana viikonlopuille löytyi kaikenlaista muuta tekemistä ja kilpailuissa käyminen on vähentynyt
Itä-Suomessa tosi vähän kilpailuja, joten tulee vaan parik ertaa kaudessa kisattua. Itä-Suomeen ehdottomasti pitäisi saada aktiivisuutta ja lisää 
kisoja. Etelään ja Pohjoiseen liian pitkät ja kalliit matkat mennä pelaamaan
Pitkät matkat ja niistä aiheituvat kustannukset, liian tiheä kilpailukalenteri samalla alueella.
kilpailuluokat usein minulle epäspivia, vrt rating
kiinnostus ilta ja viikonloppupeleihin ei riitä .
Prioriteerauksessa jäävät vähän muiden asioiden jalkoihin.
Ajankohta, luokat ja sijanti
Kuljetus/ matkustaminen kilpailupaikalle hankala
Muu elämä rajoittaa kilpailemista, samat naamat Helsingin kisoissa, pitkät kilpailumatkat muualle (autottomana) ja ei voittopalkintoja.
Jos matka on liian pitkä / vaikea kulkea, niin vaikuttaa kilpailuun osallistumiseen
Rating järjestelmä, samat vastustajat aina
liian monta kilpailua peräkkäin
jos ei sopivaa luokkaa
Huonosti järjestetyt kilpailut eivät kiinnosta. Kisan vetäminen on vain rahastusta, jonka ainoa tavoite on saada maksimaalinen tuotto eikä järjestäjällä 
ole kiinnostusta panostaa siihen yhtään, palkintona vessapaperia tai mitä nyt sattuu vetäjän kotoa löytymään.



Syyt miksi en osallistu kilpailuihin 3/5
Ajan puutteen vuoksi jää väliin kisoja. Myöskin kisamatkat ja majoituskulut on hillinneet intoa kiertää kisoja.
Ne jotka ottavat LIIAN tosissaan pelaamisen
Pelit kuormittaa paljon. Ahtaat laarit ja huonot katselutilat. Vain vähän voitettavaa ja tappiolla aina iso vaikutus ratingiin.
Muut kiireet
Kilpailuhalu laimentunut vanhemmiten
Jos kilpailut on liian kaukana
Matkakaveri(t) puuttuu
Olen jo kilpailuni kilpaillut ehkä
Liian tiukka Ratinjärjestelmä
Yksinäinen vetäjä tai sisäänpäin lämpeävä ryhmä vetämässä kisaa, jossa kaikki tehdään kuten aina ennenkin ja omalla exelillä eikä 
mistään(=netistä) saa ajankohtaista infoa etenemisestä tai tuloksista. Ei ikinä enää, kun hyviäkin kisoja on olemassa.
Pitkät matkat
Treenien vähyys, ei ole kunnossa. Ei ehdi
Liian tutu vastukset. Aina samat
Ensi vuonna tavoitteena/toiveena taas päästä pelailemaan. Kaksi viimeistä kautta terveyteni on estänyt pelaamiseni.
Liian pienellä ratingilla luokkaan osallistuvat pelaajat, liisn suuri riski ratingin putoamiseen, liian hidas luokan läpimeno, huonot järjestelyt (Star)
Jos tiedän kilpailun vetäjästä, että alkupoolin ja jatkopelien väliin jää tuntikaupalla aikaa.
Esteet ovat yleensä juhlat/muut sovitut menot



Syyt miksi en osallistu kilpailuihin 4/5
Mielestäni rating ei kannusta kilpailemiseen. Mikäli oma pelikunto ei ole täysin vireessä, ei nykyisellä systeemillä kannata mennä "kokeilemaan". 
Lisäksi muutama vuosikymmen sitten kilpailuja oli lukumääräisesti enemmän, jolloin oli helppo katsoa sopiva kilpailu ja ajankohta kalenterista. Nyt 
jos on jotain muuta menoa ja kilpailu osuu samalle viikonlopulle, ei järkevän ajomatkan päässä ole mitää tarjolla useisiin viikkoihin, tai jopa 
kuukauteen.
Liikaa lähtee ratingpisteitä (30), kun häviää nousevalla junnulle!!!! Rajoittaa os tiettyihin luokkiin. TÄMÄ EI OLE OIKEIN!
Loukkaantuminen/sairaus
Ei sopiva aikataulu luokka alkaa liian aikaisin .
Yli 30 vuotta yhtäjaksoista kilpailemista takana, tällä hetkellä sarjapelien pelaaminen riittää itselleni, sen lisäksi muutama kilpailu kaudessa riittää 
nykyään.
Asun Itä-Suomessa(Joensuussa) kisoja ei täälläpäin idässä jostain syystä ole tai jos yrittävät järjestää kisat perutaan, kun kukaan ei tänne halua 
tulla. Kisoja tarvitaan kipeästi Itä-Suomen alueelle
Muut perhekiireet estävät kauemmaksi lähtemisen. Junnuluokkien vähyys.
Oletettavasti ongelmia kisajärjestäjän aikataulujen yms kisojen läpiviemisessä. (Järjestäjän historia), pitkät matkat kisapaikkakunnalle.
Suuri etäisyys, muuta menoa,
Jos on liian pitkä matka kisapaikalle.
Kilpailujen alkaminen liian aikaisin, liian pitkä matka, huono tunnelma ja kehnot järjestelyt aikataulullisesti tai olosuhteiltaan.
Arkielämä on liian väsyttävä.
On myös muuta elämää ja jokaviikon loppu ei voi perheellinen pelata. Jossain harvoissa rajatapatuksissa (1-2krt / vuosi ja joka vuosi ei ollenkaan) ei 
voi päättää vasta aamulla lähteekö vai ei.



Syyt miksi en osallistu kilpailuihin 5/5
Luokkanousut olivat hyvä kannustin osallistua kilpailuihin mutta sellaista ei enää ole. Rating on melko karu systeemi, pidän sitä oikein hyvänä 
pelaajan absoluuttisen tason mittarina mutta kilpailujärjestelmänä se ei mielestäni oikein toimi. Luokkiin osallistuminen tai edes niissä menestyminen 
ei vain kiinnosta.
Lasten harrastukset. Jos ei tule muita samasta seurasta en jaksa ajaa yksin edestakaisin n.4 tuntia kilpailuihin.
Liian vanha
Hyöty suhteessa käytettyyn aikaan jää usein aika pieneksi



Sana on vapaa 1/6
Kiva, että meillä on paljon kisoja!
Kansallisiin kilpailuihin ei tule juuri ketään nykyisin. Liikaa SM kilpailuita, sarjapelejä viikonloppuisin, TOP ym . Esim 1 div pelejä lähes joka toinen 
viikonloppu, ei ne pelaajat enää ole käyneet kilpailuissa sen jälkeen kun div1 muutettiin niin monelle joukkueelle. Kansalliset kilpailut kuitenkin toivat 
seuroille käyttörahaa. Meillä esim maksettiin matkakulut, osanottomaksu jos pääsi palkinnoille, yöpymiset SM kilpailuissa ym. nämä kaikki 
mahdollisti pari kertaa vuodessa pidetyt kansalliset kilpailut, joissa kaikki olivat talkoissa mukana huom!! myöskin juniori pelaajat. Kilpailut ovat 
jakautuneet A ja Ö luokan peleihin, vaikea juniorin löytää esikuvia ja innostusta heidän Ö luokan kilpailuista.
Voisi harkita rahapalkintoja esim 2-3 kertaa luokka maksu
Ratingjärjestelmää olisi syytä päivittää. Yksittäisistä tappioista ei tulisi rangaista niin paljon. Kilpailuaktiivisuudesta tulisi tehdä hyve, niin että se 
kannustaisi myös osallistumaan kauden aikana useampiin kilpailuihin. Esim GP arvolla olevien kisojen kiertämisestä voisi palkita enemmän kuin 
peruskisoista. Luokkajärjestelmää voisi myös jopa harkita takaisin.
Kiva pelata kaikkea
Kilpailujen kisamaksut luokkaa kohden ovat mielestäni jo liian korkeat. Vähentää jo omalta osaltaan mielenkiintoa/ mahdollisuutta osallistua 
kilpailuihin. Esim.. matkustan 300 km sivuun kisoihin päiväseltään. Luokka maksut tähän 20€/luokka. Rahaa palaa syömisten kanssa helposti 150
€.... Sit ihmetellään miksei porukka käy kisoissa. Ennen pingis oli ns.jokamieslaji johon kaikki pystyivät osallistumaan…
Mielestäni tämä kysely ei ole kyselynä kovinkaan hyvä.
Aikuisilla on erinomaiset mahdollisuudet kilpailla, ainakin PK-seudulla, mutta junioreille dedikoituja kilpailuja ja tapahtumia voisi olla enemmänkin (ei 
tilanne silti huono ole). Kun keväällä on SM12/18 + SM13/15, niin 2023 syksylle 14/16 SM? SM-kisat ovat ainakin olleet ylivoimaisesti paras 
motivaattori junioreille ja niitä voisi hyvin olla kolme kertaa vuodessa kolmessa eri kaupungissa (esim. Ruskeasuo/Oulu/Koski TL).



Sana on vapaa 2/6
Mielestäni GP-kilpailujärjestelmää tulisi jotenkin muuttaa tai saada sen arvostusta jollakin tapaa nostettua (onko se sitten isommat rahalliset 
palkinnot tai jonkinlainen muu ratkaisu motivoida pelaajia kisoihin?). Nyt kun uusia junioreita on saatu seuroihin ja näitä pikkuhiljaa mukaan 
kilpailuihin, niin ainakin minua juniorina motivoi nähdä myös Suomen kovempia pelimiehiä kisoissa, jolloin halu omasta kehityksestäkin kasvoi. Näen 
ongelmana sen, että monet näistä kovemmista pelaajista ovat pääkaupunkiseudulta ja tuntuu siltä, ettei heistä lähes kukaan ole motivoitunut 
myöskään käymään kisaamassa pk-seudun ulkopuolella. Jokin muutos GP-sarjassa ja muutama selkeästi isompi kisa muualla kuin pk-seudulla 
sarjakauden aikana voisi auttaa tähän. Ennen tällaisia kuitenkin oli mm. Seinäjoen kisat, Silja Malja, Kuopion kisat jne. Ei helpoiten ratkaistavissa 
oleva ongelma, mutta ehdottomasti koko pöytätennisväelle lisää kaivattava piristysruiske.
Rating järjestelmä ei oikeuden mukainen
Perjantain kilpailuja voisi kokeilla
Viron King ja Suomen Cong kuulutettiin Virossa pöydälle 4 näin: "KingCong pöydälle 4".
Tänä syksynä on ollut paljon kisoja ympäri Suomea, ehkä vähän liikaakin?
Kiva että kilpailuja järjestetään. :)
Miinus kilpailussa välillä tosi suuret taso-erot.
Oman seuran tilanne harmittaa koska seuran toiminta painottuu vain junnutoimintaan ja muut harrastajat ovat omillaan ns. ykköspelaajat kulkevat 
omia polkujaan. Ei voi kuin kadehtia esim. jyväskylän ja oulun toimintaa lajin hyväksi. Tämäkin laji ukkoutuu ja akkautuu.
Kilpailujen aikataulupito ja mahdollisuus pelata luokka yhtäjaksoisesti loppuun saakka on tärkeä. Etenkin lähialueilla olevissa kilpailuissa, 
osallistumista joutuu arvioimaan ennen kaikkea ajankäytön näkökulmasta. Jos kisoihin lähtee kauemmas, ei ole paljonkaan väliä kunka kauan hallilla 
menee.



Sana on vapaa 3/6
Kilpailujen aikataulutus on tärkeää ja siihen olennaisesti vaikuttava kilpailujen tehokas vetäminen vielä tärkeämpää. On suorastaan uskomatonta, 
kuinka jotkut kisat onnistutaan venyttämään koko päivän mittaiseksi aivan pienilläkin osallistujamäärillä. Tarkoitan nyt eräitä Rusan kansallisia 
kilpailuja, joissa käynnissä on pari jatkocupin matsia kerrallaan, vaikka voisi peluuttaa huomattavasti useampaa. Sekä etenkin veteraanien 
joukkue-SM:iä, joiden joka vuotinen venyminen on jo käsite ja jatkuva naurunaihe osallistujien keskuudessa.
Annan vielä parannusehdotuksen veteraanien joukkue-SM-kilpailuihin, jota jo kritisoin rankasti. Niissähän tänä vuonna mm. M50-joukkue alkoi 9:30 
ja finalistien päivän kolmas ottelu pelattiin iltakahdeksan aikoihin. Näin siis 8 osallistuvalla joukkueella! Aikataulun mukaan finaali olisi ollut 12:30. 
Sen näki epärealistiseksi jo tehdystä aikataulusta, jossa klo 11:00 oli merkitty pelattavaksi 16 ottelua ja Rusallahan on 12 pöytää. Noista 16:sta tosin 
2 oli M60:n sisällä päällekkäisiä. Kaiken huipuksi järjestäjä oli varannut hallin vain klo 17 saakka ja silloin halliin marssi pöydät varannut jonkinlaisia 
pikkujouluja viettänyt sukuporukka, joka oikeutetusti otti varaamansa ja maksamansa pöydät käyttöön.
Mutta parannusehdotukseen. Kannattaisi peluuttaa isoimmat luokat kaksi kerrallaan loppuun asti ja aloittaa vasta sen jälkeen seuraavat. Samaan 
aikaan pelattavat luokat eivät saa olla peräkkäiset ikäluokat. Tällöin ei jouduttaisi odottamaan kahta luokkaa menestyksekkäästi pelaavien 
vapautumista ainakaan usean pelaajan kohdalla. Voisi tehdä aikataulun vaikka näin: klo 9:00 50- ja 70-v miehet ja 40-v naiset (19 ottelua tänä 
vuonna), klo 13:00 40-, 60-v ja 80-v miehet ja 50-v naiset (20 ottelua tänä vuonna)
Osallistujamääristä riippuen tietenkin voi säätää aikataulua, mutta yksinkertainen perusperiaate on tämä.
Koska jonkun lähialue on toisen kaukoalue, aikataulujen pitäisi aina olla sellaiset, että yksittäinen luokka menee nopeasti läpi.
Useimmiten ongelmana on luokkien / osallistujien määrään verrattuna riittämätön määrä pöytiä sekä "rinnakkaisten" luokkien (esim. 1700 ja 1900) 
lähekkäin olevat alkamisajat, jolloin menestyvät pelaajat blokkaavat molempien luokkien etenemistä.
Itä-Suomi herätys!
Pöytätennikseen tarvitaan online-tulospalvelu asap.
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Haluan pelata vain toistaiseksi ruskeasuolla järjestettäviin sisäisissä kilpailuissa. Muuten harrastusmielessä senioripeleissä.
Detta veckoslut tävlades på tre olika orter samtidigt Ylivieska, PT-75 och lagtävlingen i Hesa , inte bra.
Olisiko pallon suurentaminen ajankohtaista. Rallit todella lyhyitä. Jopa ihan suomen huipuillakin. Vähentää rankasti lajin kiinnostavuutta.
Toivoisin suomen pimgikseen päivitystä nykypäivään tavassa miten pingis yhteisö kommunikoi, alkaen nettisivuista. Lajissa on paljon hyvää.
Kansainvälinen kilpailutoiminta kiinnostaa myös
Kilpailen kun ehdin ja huvittaa.
Hyvä että kyselette
sptl voi hyvin!
Tärkein juttu on pelien eteneminen tasaisella rytmillä. Kukaan ei halua odottaa seuraavaa peliä kolmea tuntia (on näinkin käynyt) tai toisaalta pelata 
monta peliä peräkkäin ilman pientä taukoa.
Kilpailuhalu laimentunut vanhemmiten
Voisi olla luokkia, missä on enemmän "panosta". Vaikka suuremmat osallistumismaksut, mutta myös suuremmat palkinnot.
Kilpailujen aikataulutus todella tärkeää. Ei ole hyvä, jos kisoissa täytyy roikkua koko päivä tietämättä, koska on pelejä. Mutta yhtä huono on, jos on 
monta peliä putkeen ilman taukoja.
Puuttui kokonaan vaihtoehto osallistun kilpailuihin, mutta en pelaa sarjapelejä.
Nelinpelejä kaivataan
Olipa hassu ja asenteellinen/ohjaava kysymysasetanta joissain kysymyksissä.
Esim. Ratingjärjestelmä vaikuttaa positiivisesti osallistumishaluuni kilpailuihin, mutta tätä ei voi vastata. Vain negatiivisyys tai ei vaikuta.
Tervetuloa nykypäivään sieltä veteraanimaailmasta SPTL!
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Ois hyvä kokeilla kisoissa erilaisia systeemejä. Esim eesti systeemi
Nykyään osallistun pääasiallisesti sellaisiin kilpailuihin, joissa pystyy käymään päiväseltään eli matkan pituus max. 250 km per suunta. Kyse ei ole 
niinkään kustannuksista, vaan enemmän mukavuudesta.
Liian vähän pelejä joissain alemmissa luokissa lohkovaiheessa
Rating-järjestelmän tulisi olla yksinomaan palkitseva, ei rankaiseva. En halua osallistua luokkaan, jossa ns. nousevia pelaajia liian pienellä ratingilla, 
jolloin kuukausien aikana aikaansaadut rating-nousut romuttuvat yhteen peliin jotain junnua vastaan.
Mielestäni tällä hetkellä pienet seurat tuntuvat kutistuvan pois kokonaan ja isommat seurat kasvavat. Mielestäni tämä on huono suunta, koska tällöin 
lajiharrastaminen tulee yhä enemmän riippuvaiseksi asuinpaikan mukaan. Ennen keski-Suomessa oli paljon aktiivia vaikkakin pieniä seuroja. 
Nykyään ovat hävinneet lähes kokonaan. Valitettava asia lajin kannalta, koska nuoret eivät pääse kokeilemaan ja laji jää vieraaksi. Lajiin pitäisi 
saada enemmän mukaan nuoria aikuisia ja naisia. Nyt pelaajat edustavat varsin laajasti ns. junioreita ja senioreita. Ikäluokkaa 30-45 tuntuu olevan 
melko vähän lajin parissa. Tuossa ikäryhmässä on kuitenkin paljon pienien lasten vanhempia, jotka oman lajiharrastamisen kautta voisivat tuoda 
mukanaan omia lapsiaan. Tämä lienee varmin tapa uudella harrastajalla pysyä mukana lajin parissa ja saada mukaan aktiivisia vanhempia. Näin 
omakin harrastaminen alkoi.
Pingis on pop
Ei aina sopivaa rating tason mukaista luokkaa.
Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Lappeenranta, Iisalmi pitää aktivoitua ja järjestää kisoja. Liian kallista lähteä kisoihin etelään. Ei ole mahdollista. Todella 
epäreilu tilanne suomessa. Idässä ei mahdollisuuksia harrastaa kunnolla
Alle 15 v lapsille, tulisi miettiä välillä omia 700- ja 800 sarjoja kisoihin. DE- ja BC SM-kisoihin voisi palauttaa kahdelle parhaalle karanteeni seuraavan 
vuoden samaan SM-luokkaan vanhaan malliin.
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Toivon kovasti, että kilpailuihin osallistumisen kynnystä saataisiin alemmaksi. Nyt näkyy ilahduttavia kuvia eri saleilta, joissa junioripelaajia tuntuu 
riittävän. Kisoissa kuitenkin ainakin meidän ongelmana on vähän se, että kun lähdemme ajelemaan satoja kilometrejä, niin vastassa onkin isolta 
osalta oman seuran pelaajat. Tuota ei voi kovin montaa kertaa tapahtua jos kilpailumotivaatiota pyritään ylläpitämään. En tiedä olisiko vastauksena 
jonkinlaiset harrastajaluokat, joihin voisi osallistua ilman lisenssiäkin. Tämä voisi mahdollistaa laajan aloittelijoiden kirjon ja osallistujilla voisi olla 
paremmat mahdollisuudet onnistumisen kokemuksiin. Käsitykseni mukaan aloittelijoilla kestää aika kauan, ennen kuin he ymmärtävät mitään 
sinällään hyvästä rating-systeemistä. Tärkeintä olisi kokemus siitä, että voi onnistua ja kuulua pelaajien joukkoon. Kilpailuissa on syytä korostaa 
alimpien luokkien merkitystä ja varmistaa, että jokainen osallistuja saa useita otteluita. Tämä on syytä pystyä tekemään vaikka kiire muiden 
otteluiden osalta houkuttelisi unohtamaan Consolationit ja vastaavat systeemit. Kotiin pitää palata pelaamisesta väsyneitä aloittelijoita jos lajille 
halutaan uusia harrastajia. Tuntikausien odottelut pelien välillä ovat myrkkyä silloin kun uusia pelaajia tuodaan tutustumaan kilpailutoimintaan. Yst. 
terv. Kari Jokiranta
Millo uudet, selkeät ja hienot nettisivut sptl:lle?
Kilpailukalenterin laatijoille edelleen nuhteita 2-divisioonan siirtämisestä ns. syys/hiihtoloma viikonloppuihin kausi 22/23. Tuo tulee ehdottamasti 
"pyhittää" jatkossa kilpailuille tms, jotka ns. vapaaehtoisia.
Arki iltoina matkustaminen ei ole mahdollinen työssäkäyville + pelaaminen arkena tulisi vähentemämään ns. treenikertojen määrää. Pelaamisen 
kokonaismäärä n. 3xkertaa viikossa n 9kk ajan johon about 1kk-kesätaukoa + jotain kesähöntsää havaittu parhaaksi. Liiallinen pelaaminen tiputtaa 
pelihaluja pidemmällä juoksulla.
Opittu vuosikello rytmi hyvä.
Rating järjestelmä rankaisee kilpailuissa hyvin pärjääviä. 60/-50%
Sarjapelit turnauslohkoihin.


