
KILPAILUKUTSU 
       

13- ja 15-vuotiaiden juniorien SM kilpailut 25.–26.3.2017 
 
Kosken Kaiku ry järjestää SPTL:n luvalla 13- ja 15-vuotiaiden juniorien SM-kilpailut 
25.–26. maaliskuuta 2017 Kosken Tl. liikuntahallissa osoitteessa Lampitie 3, Koski 
Tl. 

 
Kilpailuluokat ja osanottomaksut: 
 
Lauantai 25.3.2017 klo 10 alkaen (alustava aikataulu) 
M13 joukkue 24 €  
N13 joukkue 24 €  
M15 joukkue 24 € 
N15 joukkue 24 € 
 
 
Sunnuntai 26.3.2017 klo 10 alkaen (alustava aikataulu)  
M13 kaksinpeli 12 € (pelaajat, jotka syntyneet 1.1.2003 jälkeen) 
N13 kaksinpeli 12 € (pelaajat, jotka syntyneet 1.1.2003 jälkeen) 
M15 kaksinpeli 12 € (pelaajat, jotka syntyneet 1.1.2001 jälkeen) 
N15 kaksinpeli 12 € (pelaajat, jotka syntyneet 1.1.2001) jälkeen 
M15 nelinpeli 8 €/pelaaja 
N15 nelinpeli 8 €/pelaaja 

 
Kilpailujen tarkempi aikataulu ilmoitetaan heti arvontojen jälkeen. 

 
Kilpailuun osallistuminen edellyttää voimassa olevaa kilpailulisenssiä. 

Ulkomaalainen pelaaja voi anoa liittohallitukselta lupaa osallistua SM-
kilpailuihin, jos on asunut Suomessa vuoden kilpailupäivään mennessä.  

Tytöt eivät saa pelata poikien luokkia. 
Kaikki luokat (joukkueet, kaksinpelit ja nelinpelit) pyritään pelaamaan 

aikataulujen ja osallistujamäärien niin salliessa 3-5 pelaajan/parin/joukkueen 

pooleina + jatkocup. Pooleissa lepovuorossa olevat tuomitsevat. 
Osallistujamäärästä riippuen 2-4 korkeimmalle sijoitettua 

pelaajaa/joukkuetta/paria voidaan sijoittaa suoraan jatkokaavioon. 
Jatkopeleihin kilpailujen järjestäjä järjestää tuomarin. M13/N13 luokissa 

mahdollisuus pelata poolien jälkeen lohdutusluokka (ilmoittautuminen kilpailun 
johdolle poolien jälkeen).  

Ottelut pelataan paras viidestä järjestelmällä ja luokka pelataan, mikäli 
osanottajia on vähintään neljä.  

Joukkuekilpailut pelataan kolmella pelaajalla. Joukkueessa pelaavien nimet on 
ilmoitettava etukäteen kaavioon sijoittamisen takia. 

 
Pallot: Valkoinen Nittaku Premium 40+ *** muovipallo.  

 
Palkinnot: SM–mitalit neljälle parhaalle. Myös lohdutusluokan voittaja 

palkitaan 



  

 

 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: 

Ilmoittaudu joukkuekilpailuun tästä.  
Ilmoittaudu kaksinpeleihin ja/tai nelinpeleihin tästä. 

Ilmoittautuneiden listat: Joukkuekilpailut ja Kaksinpelit/Nelinpelit 
Tiedustelut sähköpostilla esko@pingiskeskus.fi tai puhelimitse 050 62532.  

 
Ratingin leikkuripäivä on sunnuntai 12.3.2017. 

 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 12.3.2017. 

 
Arvonnat: 

Kilpailuvaliokunta suorittaa arvonnat torstaina 16.3.2017. 
Arvonnat julkaistaan 20.3.2017 mennessä. 

 

Ilmoittautumismaksut on maksettava ennakkoon 11.3.2017 mennessä. 
Kosken Kaiun pöytätennisjaoston tilille: 

Kosken Osuuspankki FI55 4710 1020 0689 39 
Huom! Vain ilmoittautumismaksun etukäteen maksaneet joukkueet/pelaajat 

otetaan mukaan arvontaan. 
 

Ylituomari: Esko Heikkinen, muu kilpailujohto: KoKan pöytätennisjaosto. 
 

Kilpailujen aikataulu sekä arvonnat ilmestyvät kilpailun alusviikolla Kosken 
Kaiun sekä Pöytätennisliiton sivuille. Tulokset julkaistaan nopeasti samoihin 

foorumeihin.  
 

Majoitus:  
Vaihtoehto 1: Tarjoamme samoissa tiloissa edullisen koulumajoituksen hintaan 

10 €/yö/hlö, joka sisältää aamupalan (pe-la ja la-su väliset yöt). Tarvitsemme 

yöpyjiltä etukäteisilmoituksen. Ota tyyny ja makuupussi mukaan, patjan saat 
järjestäjiltä.  

Vaihtoehto 2: Koskenkartanossa voi olla vielä huoneita vapaana, kyselyt 
sähköpostilla jutta@koccus.com. Koskenkartano sijaitsee noin kilometrin 

päässä Kosken keskustasta. Kotisivut www.koskenkartano.com. 
 

Ruokailu: Kisapäivinä pelipaikalla on mahdollisuus lämpimään ruokailuun. 
Hinta: 8 €, alle 15-vuotiailta 6 €. Hintaan sisältyvät leivät ja juomat sekä kahvi 

ja pulla. 
 

Tervetuloa Juniorien SM kisoihin Koskelle, isolla joukolla mukaan! 
 

Kosken Kaiku ry / pöytätennisjaosto 

https://goo.gl/forms/3JN58KOKUjEeaQ053
https://goo.gl/forms/OFHoBvdjuvWct2MF3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEy3zd_IEvVgjI_cNyPhBQf32WXDwvn61FSgWWp1fx4/edit#gid=2063390084
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vU9Hc267xk8vNsEnpn9RZmmj6-FTMNDwUSkUiUgPS4g/edit#gid=2043929721
mailto:jutta@koccus.com


 


