
 
 

                   
   

                 

 

Peräseinäjoen Toive järjestää pöytätennis- ja sulkapallokilpailut lauantaina 4.7.2020 Teho Sport 

Areenalla osoitteessa Tehtaantie 16, 60100 Seinäjoki. Ovet avautuvat klo 9.00.  Kilpailuihin 

osallistuminen ei vaadi lisenssiä. Turvavälien pitämisestä pidetään huolta ja kilpailupaikalla on 

tarjolla käsidesiä. Älä tule kilpailuihin sairaana! 

Luokat ja ilmoittautumismaksut:  

Pöytätennis:   Sulkapallo:  Yhteisluokka:  

MK 10 €   MK 10 €  Pingis ja Sulkis nelinpelinä 0 € 

M-1800 10 €   Harraste 10 € 

M-1300 10 €   M-NP 20 € / pari 

M-1200 10 €   Harraste-NP  20 € / pari 

Juniorit ja aloittelijat 5 € 

Tasoitus (cup) 8 €  

 

Luokka pelataan, mikäli 4 pelaajaa ilmoittautuu. Tarvittaessa luokkia voidaan yhdistää. Ottelut 

pelataan erät yhteentoista pisteeseen. Pöytätenniksessä paras viidestä -järjestelmällä ja 

sulkapallossa paras kolmesta -järjestelmällä. Kilpailut pyritään pelaamaan 3-5 pelaajan pooleissa. 

Alkupooleissa vapaa pelaaja toimii tuomarina. Myös jatkopeleissä saatetaan määrätä edellisellä 

kierroksella tippuneita vapaita pelaajia tuomareiksi, mutta ensisijaisesti pyritään käyttämään omia 

tuomareita. Tasoitusluokan tasoitusjärjestelmä on Rating-manuaali v. 2.0:n mukainen 
 

Pelaajalla on oikeus osallistua yhteen luokkaan yhdessä aikatauluryhmässä (pl. ryhmä 2, jossa voi 

osallistua molempiin luokkiin). Yhteisluokassa pelataan nelinpelinä ensin pöytätennis ja sitten 

sulkapallo racketlon-säännöillä 11 pisteeseen eli eniten pisteitä yhteensä kerännyt pari voittaa. 

Yhteisluokan kilpailujärjestelmä riippuu siitä kuinka suuren osanoton se kerää. Yhteisluokkaan ja 

pöytätenniksen tasoitusluokkaan voi ilmoittautua vielä kilpailupaikallakin. 
 

Alustava aikataulu:  
Ryhmä 1 klo 10.00: Pöytätennis: M-1800, M-1200. Sulkapallo: MK, Harraste 

Ryhmä 2 klo 11.30: Pöytätennis: Juniorit ja aloittelijat, Pingis ja Sulkis nelinpelinä 

Ryhmä 3 klo 12.30: Pöytätennis: Tasoitus (cup) 

Ryhmä 4 klo 13.00: Pöytätennis: MK, M-1300. Sulkapallo: M-NP, Harraste-NP 
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Ilmoittautumiset: Viimeistään torstaina 2.7.2020 tällä lomakkeella. Ilmoittautumistilannetta voi 

seurata täältä. Tiedustelut: Juha Julmala puh. 040-681 7610, juha.julmala@gmail.com. 
  

Ilmoittautumismaksut: Maksetaan paikan päällä tai tilille: FI15 5338 0220 0692 17/PeTo 

pöytätennisjaosto. Perimme osallistumismaksun pelaajilta, jotka jäävät ilmoittamatta pois 

kilpailuista.  
 

Pelipallot: Pöytätennis: Joola Prime *** 40+ (valkoinen). Sulkapallo: FZ Forza (sulkainen pallo) 
 

Palkinnot: Olvin tarjoamat mahtavat tuotepalkinnot luokan kolmelle parhaalle. Tasoitusluokassa 

tarjolla rahapalkinnot: voittajalle 40 % ja kakkoselle 20 % 
 

Kahvio ja lounas: Kisapaikalla kahvio, josta on saatavilla edulliseen hintaan suolaista ja makeaa 

purtavaa sekä muita virvokkeita. 
 

Kilpailupaikalla on myynnissä MN-Pingiksen sekä useiden sulkapallomerkkien tuotteita.  

            

Tervetuloa Teho Sport Areenalle pelaamahan ja viihtymähän! 

https://forms.gle/uzosXzHatDdHmA618
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r55Gaj-SPA_a-fTTdyylz5dwek2VD_z5uaoh_Bd5Xl8/edit?usp=sharing
mailto:juha.julmala@gmail.com
https://www.mn-pingis.fi/

