XXII rahvusvaheline lauatenniseturniir
Sakala GP
Aeg ja koht :
XXII rahvusvaheline lauatenniseturniir Sakala GP toimub 29.09.2012.a.
algusega kell 10.00 Viljandi Spordihoones (Vaksali 4, Viljandi ).
Sakala GP võistlus on Eesti Lauatenniseliidu seeriavõistluse Balteco GP 1.etapp.
Mängusaal :

Mängitakse 16. rohelisel Joola Duomat laual.
Mängupall : DHS *** valge

Võistlusklassid , osavõtumaksud, autasustamine

*
*
*
*

Osavõtumaks Võitja auhind
8,- €
100,- €
Meesüksikmäng
8,- €
100,- €
Naisüksikmäng
5,- €
min. 25,- €
Meeskadetid (sündinud 1998 ja nooremad )
5,- €
min. 25,- €
Naiskadetid (sündinud 1998 ja nooremad )
Mees-ja naisüksikmängus autasustatakse kolme paremat : I koht 100,- € ,
II koht 40,- € ; III koht 20,- € . Lisaks kõigile kolmele ka võistluste karikas.
ELTL autasustab igal etapil medaliga kolme paremat alljärgnevalt :
Mehed: A-klass - reitingus koht 31 ja järgnevad;B-klass -reitingus koht 101 ja
järgnevad;C--klassklass - reitingus koht 201 ja järgnevad ; D-klass - reitingus
301 ja järgnevad. Naised : A-klass - reitingus 11 ja järgnevad ; B-klass - reitingus
41 ja järgnevad; C-klass - reitingus 71 ja järgnevad.Reiting seisuga 01.07.2012.a.
Mees - ja naiskadettide kolmele paremale Joola auhinnad + karikas .
Registreerimine :

Võistlustele registreerimine lõpeb kolm päeva enne

võistluste algust , hiljemalt 26.septembril : (e-post : aleksandr.kirpu@poltsamaa.edu.ee ) .

Võistluste süsteem : kõik võistlusklassid mängitakse eraldi ´´Double
knock out´´ süsteemis. Üks võistleja tohib osaleda kahes võistlusklassis.
Kõik mängud lähevad Eesti reitingusse. Võistluste täpsem ajakava saadaval
hiljemalt 27.09.2012.a. meie kodulehel : www.ltksakala.ee
Sakala GP peakohtunik : Aleksandr Kirpu ( NU ), Viljandi +372 56616743
aleksandr.kirpu@poltsamaa.edu.ee

www.ltksakala.ee

29. Sakala lauatennise karikasarja I etapp /

AS RIS EHITUS auhinnavõistlused
Aeg ja koht :
29.Sakala lauatennise karikasarja I etapp/AS RIS Ehitus auhinnavõistlused
toimuvad 30.09.2012.a. algusega kell 10.00 Viljandi Spordihoones (Vaksali 4 )
Osavõtjad ja osavõtumaksud :
* täiskasvanud 8 ,- EUR
* õpilased, üliõpilased : 4,- EUR
Autasustamine :

Igal etapil autasustatakse:

* üldarvestuse kolme paremat
* parimat veterani 40(sündinud 1973.a. ja varem(VET-40)),
* parimat veterani 60(sündinud 1953.a. ja varem(VET-60)),
* parimat naismängijat (N ),
* parimat noormeest ja neidu(sündinud 1995 - 1997(P-18 ; T-18)),
* parimat poissi ja tüdrukut(sündinud 1998 - 2000(P-15; T-15)),
* parimat poissi ja tüdrukut(sündinud 2001 ja hiljem (P-12; T-12)).
* parimat välismängijat
* parimat mängijat reitingus 200 + (reiting seisuga 01.07.2012.a.)
* Etapi võitjale 150,- EUR
Võistluste süsteem :
Kõik kohtumised mängitakse ´´parem viiest´´ . Võistluste finaal mängitakse
´´parem seitsmest´´. Suure osavõtjate arvu korral on võistluste peakohtunikul
õigus mängida miinusringis osa mänge ´´parem kolmest´´.

Registreerimine :
Võistlustele registreerimine toimub võistluspäeva hommikul ning lõpeb 9.45 .
XXIX Sakala lauatennise karikasarja peakohtunik on :
Aleksandr Kirpu,NU ( +37256616743 / aleksandr.kirpu@poltsamaa.edu.ee )
www.ltksakala.ee

