KILPAILUKUTSU
JYVÄSKYLÄ OPEN 10.–11.12.2021
PT Jyväskylä ry. järjestää Suomen Pöytätennisliiton luvalla kansalliset
pöytätenniskilpailut 10.–11. joululuuta (pe-la) Vaajakosken liikuntahallilla osoitteessa
Urheilutie 36, 40800 Vaajakoski.
Kilpailuluokat ja osanottomaksut (max 56 osallistujaa / ryhmä):
Perjantai 10.12.
Ryhmä 1: Klo 18.30
Rating-luokka (pooli)

15 €

Perjantaina pelataan aiemmin päivällä
koululaisten ja opiskelijoiden SMkilpailut. Niiden kutsut löytyvät SPTL:n
nettisivuilta kilpailukalenterista.

Lauantai 11.12.
Ryhmä 1: Klo 9
Harrastelijat* (pooli)
Juniorit** (pooli)
Gun Game*** (cup)

15 €
10 €
10 €

Ryhmä 2: Klo 12
MK (pooli)
M-1700 (pooli)
M-1300 (pooli)
M-900 (pooli)

15
15
15
15

Ryhmä
M-2000
M-1500
M-1100

15 €
15 €
15 €

3: Klo 15.30
(pooli)
(pooli)
(pooli)

€
€
€
€

*Harrastelijaluokkaan voivat osallistua aikuispelaajat ilman kilpailulisenssiä.
**Junioriluokkaan voivat osallistua 2003 ja sitä myöhemmin syntyneet pelaajat. Pelaajat
jaetaan tason mukaan, ja myös vasta-alkajat saavat oman luokkansa.
*** Gun Gamen ohjeistus kutsun lopussa. Mukaan otetaan max 16 pelaajaa.
Palkinnot: Miesten kaksinpelin voittajalle 100 euroa. Lisäksi Gun Game -luokan
voittajalle 50€. Kaikissa muissa luokissa pokaalit tai mitalit.
Tuomarointi: Pooleissa lepovuorossa olevat tuomitsevat. Jatkopeleissä pelaajat
tuomitsevat ottelut ristiin kisapaikalla toimitettavan ohjeistuksen mukaisesti.
Rajoitukset: Pelaaja voi osallistua vain yhteen luokkaan per ryhmä.
Kilpailupallo: Nittaku Premium 40+.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Ilmoittautuminen tällä nettilomakkeella.
Ilmoittautuneet löytyvät täältä. Luokat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
Tiedustelut Henri Pelkoselta (henri.pelkonen@ptjyvaskyla.fi tai 040 537 1449). Viimeinen
ilmoittautumispäivä on maanantai 6.12.2021.
Ilmoittautumismaksut: Maksetaan joko paikan päällä (käteinen tai Mobile Pay) tai
etukäteen PT Jyväskylän tilille (FI26 5290 0220 7230 17, viestiksi Jyväskylä Open /
osallistujan nimi). Huom! Perimme ilmoittautumismaksun, jos pelaaja jää ilmoittamatta
pois luokasta. Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään tunti ennen luokan alkua. Jälkiilmoittautumisiin 5 euron lisämaksu.
Kilpailun johto: Ylituomari Henri Pelkonen, muu kilpailunjohto PT Jyväskylän hallitus.
Ratingin leikkuripäivä: 6.12.2021.
Arvonta: Kilpailupaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua.
Gun Game: Epävirallinen luokka (ei vaikuta ratingpisteisiin), joka pelataan 1-2 pöydällä.
Pelissä pelaaja joutuu käyttämään erilaisia pöytätennismailoja (sileä, näppylä,
”markettimaila”..) tai tyylejä (kynäote, vasen käsi..). Pisteen voitettuaan pelaaja vaihtaa
seuraavaan mailaan/tyyliin. Erät pelataan normaalisti 11 pisteeseen, mutta ottelun
voittaa kahdella erävoitolla. Idean pelistä saa tältä Pongfinityn videolta. Pelaajat
tuomitsevat pelit itse. Luokka pelataan cupina ilman tasoituksia ja voittaja saa 50 €.
Kahvio: Kisapaikalla on kahvio, josta saa juomia, pientä naposteltavaa sekä
valmisruokia.

TERVETULOA!

