Juniori-SM (13 ja 15v) 25.-26.03.2017 aikataulu
Juniori-SM:ssä molempina päivinä pelit alkavat kello 9.00.
Joukkuekisat lauantaina 25.03.2017
M13 joukkuekisassa on 8 joukkuetta
Sijoitetaan KoKa ja PT Espoo suoraan paperille.
Muista joukkueista arvotaan kaksi kolmen joukkueen poolia joiden voittajat menevät
semifinaaleihin.
Joukkueottelut pelataan kahdella pöydällä. Kun ottelu on "katkolla" niin siirrytään yhteen pöytään
Semifinaalien lisäksi pelataan sijoitusottelut sijoista 5-6 ja 7-8 poolikakkosten ja -kolmosten kesken
M13 joukkuekisan aikataulu:
9.00 Joukkuepoolit
12.30 M13 joukkue semit, M13 joukkue sijat 5-6, M13 joukkue sijat 7-8
13.30 M13 joukkue finaali
M15 joukkue, 9 joukkuetta, aloitus klo 14.30
M15 joukkuekisassa on 9 joukkuetta
Sijoitetaan KoKa ja PT Espoo suoraan paperille.
Muista joukkueista arvotaan yksi neljän joukkueen pooli ja yksi kolmen joukkueen pooli joiden
voittajat menevät semifinaaleihin.
Semifinaalien lisäksi pelataan sijoitusottelut sijoista 5-6 ja 7-8 poolikakkosten ja -kolmosten
kesken. Neljän poolin viimeiseksi jäänyt sijoittuu sijalle 9.
M15 joukkuekisan aikataulu:
14.30 Joukkuepoolit
18.00 M15 joukkue semit, M15 joukkue sijat 5-6, M15 joukkue sijat 7-8
19.00 M15 joukkue finaali

Kaksinpelit ja nelinpelit sunnuntaina 26.03.2017
M13 kaksinpelissä on 29 pelaajaa
Suoraan paperille sijoitetaan neljä parasta (Khosravi, Räsänen, Kylliö, Li).
1 x 5:n pelaajan karsintapooli, 5 x 4:n pelaajan karsintapooleja, pooleista kaksi parasta jatkoon.
16 pelaajan jatkopaperi jossa 14 pelaajaa.
Consolationiin 15 pelaajaa eli poolien 3-5 sijoille sijoittuneet, luokka pelataan cup-muotoisena.
M15 kaksinpelissä on 32 pelaajaa
Suoraan paperille kahdeksan parasta (Naumi, Pihkala, Khosravi, Tuuttila, Räsänen, Kanasuo,
Niemitalo, Kylliö).
Loput pelaajat pelaavat 6 x 4:n pelaajan karsintapoolit.
32 pelaajan jatkopaperi jossa 20 pelaajaa.
M15-NP luokkaan osallistuu 15 paria
Kaikki parit pooleihin, 1 x 3:n parin pooli, 3 x 4:n parin pooli.
8 parin jatkopaperi jossa 8 paria.
N13, 5 pelaajaa, yksi pooli
N15, 8 pelaajaa, kaksi 4:n pelaajan poolia joista kaksi parasta semifinaaleihin .
N15 luokassa pelataan consolation-pooli sijoille 3-4 pooleissa sijoittuneille.
Kaksinpelien ja nelinpelien aikataulu:
9.00 M13 poolit (viiden pelaajan pooli pelataan kahdella pöydällä)
9.00 N13 pooli (pelataan kahdella pöydällä)
10.30 M15-NP poolit (neljän parin poolit kahdella pöydällä)
10.30 N15 poolit
12.00 M13-jatkocup
12.00 M13 consolation
12.30 N15 semit
12.30 N15 consolation pooli
13.00 N15 finaali
13.00 M13 finaali
13.30 M13 consolation finaali
14.00 M15 poolit (kahdella pöydällä per pooli)
15.30 M15-NP kvartat
16.20 M15-NP finaali
17.00 M15-jatkocup
18.30 M15 finaali

