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VALOPÄIDEN XVI SULKAPALLOKISAT, KILPAILUKUTSU
Järjestäjä:
Suomen Valoteknillinen Seura ry. Lyhenne: SVS
Aika:
Perjantai 28.11.2014 klo 16.00-18.00 (ottelut)
Pelaajat kentällä viimeistään klo 15.30
Arvonta, valmistelut ja lämmittely klo 15.30-16.00
Sauna ja palkintojenjako klo 18.00-19.30
Ruokailu ja jälkipelit klo 19.30-21.00
Jatkojälkipelit klo 21.00Pelipaikka:
Talihalli, Huopalahdentie 28, Helsinki; www.talihalli.fi
Luokat ja pelimuodot:
Nelinpeli, luokkina "Enemmän harrastaneet" ja "Vähemmän harrastaneet"
Rajoitukset:
Turnaus on tarkoitettu Suomen Valoteknillisen Seuran henkilö- ja opiskelijajäsenille sekä seuran yritys- ja yhteisöjäsenten
henkilöstölle. Myös muut pelaajat ovat tervetulleita!
Kilpailujen johtaja:
Heikki Härkönen, puh. 0400 869339
Tiedotusvastaava:
Heikki Härkönen, puh. 0400 869339
Arvonta:
Paikan päällä
Maksut:
10 euroa per pelaaja järjestelykulujen kattamiseksi. Maksu käteisellä paikan päällä.
Pallot:
RSL, Suomen Valoteknillinen Seura hoitaa
Säännöt 1:
Pelit pelataan nelinpelinä. Ottelut järjestetään niin, että niistä tulee mahdollisimman tasaväkisiä. Tätä silmälläpitäen
kisajärjestäjä pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa sijoittaa pelaajat ilmoittautumistiedoista poiketen luokkiin "Enemmän
harrastaneet" ja "Vähemmän harrastaneet" parhaaksi katsomallaan tavalla.
Säännöt 2:
Pelit pelataan kahdessa luokassa: "Enemmän harrastaneet" ja "Vähemmän harrastaneet". Kummassakin luokassa peliparit
arvotaan, ja jokainen ottelu pelataan eri parin kanssa. Myös vastustajat arvotaan.
Säännöt 3:
Kukin ottelu pelataan yksieräisenä tasan 21 pisteeseen ilman jatkopalloja. Peliaika on noin kaksi tuntia, jolloin kyseisiä
yksieräisiä otteluja tulee noin 8 kpl. Voitetusta erästä molemmat voittajat saavat yhden pisteen.
Säännöt 4:
Eniten pisteitä kahdessa tunnissa saanut pelaaja (kummasta luokasta tahansa) on kisojen voittaja. Kaikille pelaajille
lasketaan pisteet yhtä monesta pelatusta ottelusta ottaen huomioon mahdolliset parittomasta pelaajamäärästä johtuvat
lepovuorot. Tasapisteissä ratkaisee pelaajan voittamien ja häviämien pisteiden erotus, ja sen jälkeen arpa. Tarkemmat
säännöt sovitaan tarvittaessa paikan päällä.
Palkinnot:
Kiertopalkinto, jonka ovat lahjoittaneet Suomen Valoteknillinen Seura, Ljuskultur (Ruotsi), Lyskultur (Norja), Dansk Center
for Lys (Tanska) ja Ljóstæknifélag Íslands (Islanti). Lisäksi mahdollisesti tavarapalkintoja.
Jälkipelit:
Pidetään
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 20.11.2014 mennessä osoitteessa
http://www.lyyti.in/ValopaidenXVIsulkapallokisat
Ilmoittautumiseen mukaan pelaajan peliluokka: "Enemmän harrastaneet" tai "Vähemmän harrastaneet".
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