syystiedote
2022

sm-kisat
porissa
8. - 9.10!

tervetuloa pingissyksyyn 2022!
Harjoitusajat urheilutalolla ovat ti klo 16 - 17.30 ja pe klo 15 - 17. Lisäksi
on treenausmahdollisuus Sairaalantien pingiskellarilla, jossa järjestetään
myös valmennusleirejä. Mahdolliset poikkeukset urheilutalon vuoroihin
näet luotettavimmin Porin kaupungin Timmi-varauskalenterista. Uudet
pelaajat tervetuloa eli vinkkaa ihmeessä seuramme toiminnasta tutuille!
Mukana pingistouhuissa pysyt parhaiten seuraamalla sähköisiä tiedotuskanaviamme Whatsappia, Facebook-sivuja, Instagramia sekä www-sivuja. Myös Youtube-kanavalla striimataan mm. turnauksia.
Kilpapelaajille ja edistyneille harrastajaille pyritään tälläkin kaudella
tarjoamaan valmennustunteja ja teemaharjoituksia. Valmennustunneista
ja leireistä tiedotetaan aina erikseen.

Harjoitusvuorot / urheilutalo
Ti 16 - 17.30
yleisvuoro
Ti 16.30 - 17.30 junnutreenit
Pe 15 - 17
yleisvuoro

Harjoitusvuorot / kellarisali
Ma -pe
La - su

Kauden avauslyönti urheilutalolla ti 30.8. klo 16.
pelioikeusmaksut
Pelioikeusmaksu on 50 e / jäsen ja perhemaksu 70 e / perhe. Myös
yrityspelioikeudet! Maksetaan sekä syys- että kevätkaudelta seuran tilille.
Muista laittaa viestikenttään jäsenen tai perheen/pelaajien nimet jotta
jäsenrekisterimme pysyy ajan tasalla. Pöytätennis Porilaiset-83 tilinumero on FI58 4456 1720 0701 91. Henkilökohtaiseen jäsenmaksuun käy
myös ePassi. Löydät seuran helposti ePassi-sovelluksestasi.

yleis-, junnu-, kilpaja seniorivuoroja
yleisvuorot, leirit,
valmennustunteja

Pelioikeusmaksut
6 kk / hlö
6 kk / perhe
6 kk / yritys

50 €
70 €
70 € / lisenssi

KÄÄNNÄ!

sivu 2
pelaajalisenssit
Kilpapelaajat tarvitsevat Suomen pöytätennisliiton kilpailulisenssin. Kausilisenssi on voimassa 1.10.2022 - 30.9.2023.
Lisenssit maksetaan ensin seuralle, joka ostaa ne keskitetysti lajiliitolta. Lisenssit ja niiden hinnat näet liiton sivuilta
www.sptl.fi. Maksaessasi lisenssiä laita viestikenttään tarkka selostus esim. Matti Meikäläinen 1975 A-lisenssi tai jos
maksat useita lisenssejä samalla maksulla, merkitse jokaisen pelaajan lisenssi ja syntymävuosi selkeästi. Seura
suosittelee C-lisenssin ostamista kaikille alle 13-vuotiaille, koska lisenssihintaan sisältyy myös Pöytätennis-lehti.
HUOM! Kilpailujen harraste- ja pingiskoulusarjoihin ei tarvita lisenssiä.
Huomaa, että seuran pelioikeusmaksu tai liiton kilpailulisenssi ei sisällä vakuutusturvaa harjoituksiin tai kilpailutoimintaan. Tarkasta tarkkaan oman vakuutuksesi kattavuus ja huomioi erityisesti onko se voimassa kilpailuissa tai onko
ikärajoituksia. SPTL ei tarjoa ostettavaksi OP-Pohjolan sporttiturva-vakuutusta kaudella 22-23 lisenssin yhteydessä.

kilparyhmät
POR-83 pelaa kaudella 2022-2023 kilpajoukkueella 5/6 divisioonassa. Joukkueen kapteenina toimii Nikolai Belov. Joukkueessa pelaa sekä aikuis- että
junioripelaajiamme. Seuran pelaajat pyrkivät osallistumaan aktiivisesti myös
yksittäisiin kilpailuihin, joista lisätietoa saa SPTL:n kilpailukalenterista.
junioriharjoitukset
Seura toivottaa kaikki lajista kiinnostuneet mukaan kokeilemaan lajia ja oppimaan pingiksen perusteita. Juniorit
kokoontuvat syksyllä tiistaisin klo 16.30 - 17.30 (vuoro alkaa jo klo 16 jolloin lämmittelemään). Junioriharjoituksissa
sinua ohjaa kokenut valmentaja ja tapaat muita lajista kiinnostuneita. Voit myös testata taitojasi pingisrobotin kanssa!
Mukaan tarvitset iloista mieltä sekä sisäliikuntavaatteet ja -kengät. Oman mailan voi ottaa mukaan, mutta seuralla on
muutamia lainaksi ja valmentaja antaa vinkkejä sopivan tasoisen oman mailan hankkimiseen. Juniorikausi (puolivuotislausi) maksaa 50 e / osallistuja tai 70 / saman perheen lapset yhteensä. Maksut seuran tilille. Samalla maksulla saat
seuran pelioikeudet koko syksyksi käytössäsi mm. perjantain urheilutalon omatoimivuoro klo 15 - 17 ja muu seuratoiminta.
sm-kisat 8. - 9.10.
Pöytätennis Porilaiset on saanut kunnian järjestää BC-luokkien
SM-kilpailut! Kisat pelataan urheilutalolla. Merkkaa päivät kalenteriisi. Kaikki mukaan, pienikin talkooapu merkitsee.
kellarisali syksyllä 2022
Sairaalantien kellarisalissa järjestään muita harjoitusvuoroja,
erillisiä junioriharjoituksia ja valmennuspäiviä. Jokainen tiloja
käyttävä sitoutuu noudattamaan erillisiä tilojen käyttösääntöjä ja
hygieniaohjeita! Urheilutalon ollessa taas normaalisti auki, kellarisalissa on joka päivä yleispelivuoro ilman erillisiä ryhmiä. Valmennustunneista ja leireistä, jolloin kellarisali ei ole yleiskäytössä,
ilmoitetaan seuran WhatsApp-ryhmässä.
Kellaritilojen vuokraaminen mahdollistuu jäsenten talkoohengellä
ja sponsorihankinnalla!

