Kilpailuihin osallistumisohje
Kaikki SPTL:n (Suomen pöytätennisliitto) viralliset kisat ja muut tapahtumat löytyvät sptl.fi -osoitteesta,
Kilpailt -> Tapahtumakalenteri. Kalenteri on rouhea, mutta ajaa asiansa.
Kalenterissa näkyy tapahtuma, sen ajankohta ja sijainti. Lisäksi oikeassa reunassa on ”Kutsu” ja ”Tulokset”.
Kun tapahtuman kutsu julkaistaan, ilmestyy kyseiseen sarakkeeseen vihreä nuoli. Tällöin kutsun voi ladata.
Niin kauan kuin nuolta ei ole, ei tapahtuma ole varma, eikä sen aikataulua tai luokkia ole vielä julkisessa
tiedossa. Tapahtuman, tässä tapauksessa kilpailun, jälkeen julkaistaan tulokset. Tällöin ”Tulokset”
sarakkeeseen ilmestyy vihreä nuoli, tulokset voi ladata.

Kutsut ovat lähes poikkeuksetta pdf-tiedostoja. Kutsussa kerrotaan kaikki oleellinen kisojen osalta, mutta
ilmoittautumisen kannalta oleellisinta on luokat ja niihin ilmoittautuminen. Jokaisella seuralla kutsu on
hieman oman näköinen, mutta sisällöiltään kutsut ovat aina samanlaisia. Tässä on esimerkkinä OPT-86
järjestämä Pohjois-Pohjanmaan piirimestaruuskilpailut.
Oulussa pelataan kaksi kierrosta. Aamupäivä ja iltapäivä. Pelaaja
voi osallistua vain yhteen luokkaan samaan aikaan. Eli tässä
tapauksessa, jos haluaa pelata aamupäivällä ja iltapäivällä,
valitaan molemmista luokista yksi vaihtoehto. Tässä tapauksessa
luokat alkavat klo 10, joten paikalla kannattaa olla hyvissä ajoin
ennen tätä.
Jokainen luokka on nimetty sen mukaan, kuka siihen saa
osallistua. M (miehet/avoin), N (naiset) ja J (juniorit). M-1900
tarkoittaa, että siihen saa osallistua kaikki, joiden rating on alle
1900. M-1100:an saa osallistua kaikki alle 1100. Miesten
kaksinpeli (MK) on kaikille avoin, eli siihen saa osallistua kuka
vain. Luokkien nimien perässä on osallistumismaksun suuruus.
Viimeisimpänä ovat linkit ilmoittautumiseen, kuin myös
ilmoittautuneiden seurantaan.

Vastaavanlainen esimerkki Peräseinäjoelta.

Rating
Jokaisella pelaajalla on oma rating-luku. Suomeksi kyseessä voisi olla taso tai luokka. Luku pyrkii parhaansa
mukaan imitoimaan sitä, kuinka hyvä pelaaja on. Huonolla/kehittyvällä pelaajalla luku on pieni ja hyvällä
pelaajalla iso. Moni juniori aloittaa arvolla noin 800-900. Todella hyvät pelaajat ovat +2000. Rating
määrittää sen, mihin luokkiin pelaaja saa osallistua. Jos on pelaaja, jonka rating on 1289, saisi hän Oulussa
osallistua aamupäivällä M-1900 ja M-1500 luokkiin, mutta ei M-1100 luokkaan. Tässä tapauksessa monesti
suositeltavampaa olisi osallistua 1500-luokkaan, sillä voisi olettaa, että siellä kohtaa lähemmäksi oman
tasoisia pelaajia. 1900-luokassa saattaisi tulla hyvin pahasti pataan, joka ei ole kenenkään etu. Iltapäivää
ajatellen haasteen tuo 1300-luokka. Siihen pelaaja saa osallistua, mutta tässä tapauksessa voi arvella, että
hän on rating-luvun perusteella luokan parhaita. Toisin sanoen suuri osa peleistä on huonompia vastaan.
Tässä voi jokainen itse päättää haluaako mennä pelaamaan oman tasoisia ja huonompia vastaan 1300luokkaan vai mennä kokeilemaan 1700-luokkaa, joka voi olla varsin vaativa, mutta pääsee pelaamaan
parempia vastaan.
Lähtökohtaisesti rating-luku kasvaa voittaessa ja pienenee hävittäessä. Muutoksen suuruus riippuu
pelaajien lukuarvojen erotuksesta. Jos voittaa paremman, saa enemmän, kuin jos voittaisi huonomman. Jos
häviää huonommalle, menettää enemmän, kuin jos häviäisi paremmalle. Jos tarkat luvut kiinnostavat,
löytyy SPTL:n sivuilta ”Rating manuaali”, jossa on ohjeet pisteiden muutosten laskemiseen. (Kilpailut ->
Rating-manuaali).
Jokaisen pelaajan henkilökohtainen rating löytyy myös SPTL:n sivuilta. (Kilpailut -> Rating-artikkelit). Noin
viikko kisojen jälkeen sinne ilmestyy uusi Excel-tiedosto, josta näkee sen hetkisen tilanteen kaikkien
Suomen pelaajien osalta. Hakemalla omalla nimellä, löytyy myös oma rating.

Huomioita kisoihin
-

-

Kilpailujen aikataulut saattavat venyä riippuen kilpailijoiden järjestäjistä ja siitä, kuinka pelit
sattuvat menemään. 10x 3-0 peliä vie huomattavasti vähemmän aikaa, kuin 10x 3-2 peliä. Näin
ollen turnauksiin kannattaa varata riittävästi evästä mukaan.
Yksi lohko kestää kokonaisuudessaan noin 3 tuntia, mutta tämä riippuu hyvin paljon kilpailujen
järjestäjistä ja omasta kisamenestyksestä.
Lähtökohtaisesti aikatauluihin ei ole suunniteltu virallista lounastaukoa, vaan jokainen kilpailija
huolehtii itse riittävästä ravinnostaan. Riippuen omasta kilpailumenestyksestä voi olla, että
ruokailuun on reilusti aikaa (hävinnyt heti alkuun) tai ettei aikaa ole ollenkaan (pelaa vielä
finaalissakin). Toisinaan voikin olla viisasta osallistua vain osaan luokista. Esimerkiksi Peräseinäjoen
esimerkissä osallistua 1. ja 3. luokkaan ja pitää 2. luokka ruokataukona.

-

Valmetajilta ja seuran muilta pelaajilta voi aina kysyä apua ja neuvoja koskien turnauksiin
osallistumisia. Myös yhteisitä kimppakyydeistä kannattaa kysellä ja sopia. Joka syksy ja kevät on
muutama yhteinen pelireissu junioreiden kanssa, jolle on helppo osallistua, vaikkei olisikaan
aiempaa kokemusta kilpailuista.

