
Esimerkki: Kuvissa on 4 

henkilöä+auto. 

Eli kallein suunta olisi 

näillä 37,5€/per henkilö 

(19:30 Tallink) 

Toki hinnat saattaa 

muuttua ajan myöten.  

Kyseine sivu on: 

Laevapiletid.ee (kielen 

pystyy vaihtamaan 

suomeksi) 

 

 

Tarton GP-3 (Viron Eliittikisat) 

4.1.-5.1.2020 

Nyt olisi loistava mahdollisuus yhdistää vuoden 2020 ekat kisat, 

saada vaihtelua vastustajista, reissata ja shoppailla! 

Paikka:  Tartto (Tallinnasta noin 185km) kaunein kaupinki Virossa 

Ajankohta:  4.1.-5.1.2020 (P.S. ma 6.1.2020 loppiainen, eli hyvä mahdollisuus lähteä 

kauempaakin kisamaan.      ) 

Matkat:  Kimppakyydillä halvin (esim. 4 henkilöä) autolla ja laivalla tai lennot Helsingistä 

Tartoon. Alla esimerkkejä laiva-aikatauluista ja hinnoista. 

Infoa ja apua voi kysyä Maritelta sähköpostilla tai puhelimitse: maritemarga91@gmail.com 

tai 040 1838 111. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hotellit/apartments:  

Esimerkiksi: Hotel Dorpat (aivan keskustassa ja 10 minuutin kävelymatka kisapaikasta) 

136€/kaksi yötä/kaksi aikuista, eli 34€ yöstä ja siihen sisältyy myös aamiainen. 

Hektor Hostel 104 €/kaksi yötä/kaksi aikuista ja sisältää aamiaisen. 

 

Hansa Hotel 45€/per yö (kahden hengen huone) kisajärjestäjän kautta. 
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Kisaohjeistus 

Aikataulut ja paikka 

La 4.1.2020 klo 10:00 – pelit alkaa 

Su 5.1.2020 - semi-finaalit ja finaalit (kisat päättyy viimeistään klo 15:00) 

Paikka: Tartu Ylikooli Spordihoone (Ujula 4, Tartu) 

Kisojen järjestäjä:  

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Ujula 4 

Päätuomari: Siim Järveoja s.jarveoja@gmail.com   

Järjestäjä: Heiki Sorge Heiki.Sorge@mail.ee  puh.+37256463609 

Peliluokat ja systemi: 

V, A, B, C – kaksinpelit, nelinpelit ja sekanelinpelit (jokaista pelimuotoa 1 startti) 

• Pelit alkavat 3 minuutin jälkeen kuulutuksesta.  

• Järjestäjä voi kuuluttaa seuraavan pelin 15 minuutin jälkeen edellisen päättyessä. 

• A, B ja C -luokkien pelaajat voivat joutua häviämisen jälkeen näyttämään pisteitä samalla 

kentällä yhden pelin verran. 

Osallistumismaksut:  

Meistriliiga (Valio) kaksinpeli – 23,60 €; nelinpelit – 17,60 €/pelaaja 

Esiliiga (A) kaksinpeli – 23,60 €; nelinpelit – 17,60 €/pelaaja  

2.liiga (B)  kaksinpeli 23,60 €; nelinpelit – 17,60 €/pelaaja 

3.liiga (C) kaksinpeli 23,60 €; nelinpelit – 17,60 €/pelaaja 

Osallistumismaksu maksetaan viimeistään 23.joulukuuta 2019  tilille MTÜ Tartu Ülikooli 

Akadeemilise Spordiklubi a/a EE161010220048578018 SEB.  

Voi maksaa myös paikan päällä käteisellä tai kortilla, mutta silloin on osallistumismaksu 3 

euroa kalliimpi.  

 

Ilmoittautuminen: 

Järjestäjälle 23.12.2019 mennessä englanniksi e-mail: Heiki.Sorge@mail.ee tai suomeksi 

Maritelle: maritemarga91@gmail.com 21.12.1019 mennessä. 

 

Palkinnot: 

Valiossa raha-palkinnot, muissa peliluokissa sulkistavaraa ja lahjakortteja! 

 

                                  Nähdään Tartossa!  
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