Eesti Lauatenniseliidu IX "LASTE - GP" SEERIAVÕISTLUSE
JUHEND hooajal 2012-2013
Eesmärk :
Etapid : Toimub

populariseerida lauatennist ;
mitmekesistada võistluskalendrit ;
pakkuda erinevates vanuserühmades lastele võistlemisvõimalust .
9 etappi, millest arvesse lähevad 5 etapi tulemused.

15.09.2012 - Tartu
13.10.2012 - Tallinn
18.11.2012 - Haapsalu
16.12.2012..-..Narva
05.01.2013 - Viljandi
27.01.2013 - Tallinn
23.02.2013 - Tallinn
14.04.2013 - Tallinn
11.05.2013 - Aseri

Süsteem :

I etapp
II etapp
III etapp
IV..etapp
V etapp
VI etapp
VII etapp
VIII etapp
IX etapp

korraldaja Tartu SS Kalev;
korraldaja Nõmme SK;
korraldaja Haapsalu LTK;
korraldaja Narva PSK
korraldaja LTK Viljandi Sakala ;
korraldaja Haiba SK;
korraldaja Lauatennisekeskus;
korraldaja Maardu LTK;
korraldaja Aseri SK;

Võistlus viiakse läbi erinevates vanuseklassides :
- 9. a.
ja nooremad tüdrukud ja poisid (2004 ja nooremad)
- 11. a.
ja nooremad tüdrukud ja poisid (2002 - 2003)
- 13. a.
ja nooremad tüdrukud ja poisid (2000 - 2001)
- 15. a.
ja nooremad tüdrukud ja poisid (1998 - 1999)
Võistleja võistleb kogu hooaja vältel vanuseklassis, milles võistlust alustas. Registreerunud
võistlejad paigutatakse võistlustabelisse viimase avaldatud reitingu alusel. Juhul, kui võistlejal
puudub ELTL reiting, siis võistleja loositakse tabelisse.
Mängitakse 2-miinuse süsteemis kõikide kohtade selgitamisega, kusjuures korraldajal on
osavõtjate vähesuse korral (kuni 10) õigus viia võistlus läbi turniiri süsteemis. Kohtumised
mängitakse reeglina " parem viiest ". Võimalusel mängitakse klassid järjest, mitte
samaaegselt, et vältida pikki ooteaegu mängude vahel, alustades noorematest.
Üldvõitja selgitatakse tüdrukutele ja poistele eraldi 4 vanuseklassis ja punkte saab igalt
etapilt alljärgnevalt: I koht 100p., II koht 80p., III koht 65 p., 4.koht 55p., 5.koht 50 p.,
6.koht 45 p., 7.koht 43 p., 8.koht 42 p. 9. koht 41 p. 10.koht 40 p., ..... 48.koht 2 punkti ja
kõik ülejäänud 1 punkt. Mängud lähevad arvesse Eesti reitingu koostamisel.
Registreerimine : Võistlusest osavõtuks toimub eelregistreerimine, mis saadetakse
korraldavale klubile 3 päeva enne vastava etapi algust.
Osavõtjad ja osavõtumaksud :
Osalema lubatakse kõik vastavas eas lapsed.
Osavõtumaks on 6 EUR tasutakse korraldajale eelregistreerimise alusel. Korraldajal on
õigus lubada lapsi võistlema ka ilma registreerimismaksu tasumata .
Autasustamine : Igal etapil paneb auhinnad välja korraldav klubi autasustades I - III
kohale tulnuid võistlejaid diplomi ja mälestusesemega. (Min auhinnalaud korraldajaklubile:
ühes vanuseklassis on: I koht – 10 EUR, II – 7EUR , III - 5 EUR). Seeriavõistluse

kokkuvõttes autasustavad ELTL või seeriavõistluse peasponsor (selle olemasolul) iga klassi
parimat üldvõitja karikaga ja diplomiga, I - III kohale tulnuid peasponsori auhindadega.
Majandamine : Kõik võistluse korraldamisega seotud kulud kannab korraldav klubi.
Korraldajal on kohustus tagada võistluspaigas söögikoht. Osavõtjaid ei toitlustata ega
majutata korraldaja kulul, kõik osavõtuga seotud kulud kannab võistleja ise .
Üldiselt :
Seeriavõistluse käigus esile kerkinud probleemid lahendavad võistluse
korraldajad kohapeal . Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise. Võistluse
korraldaja saadab võistlustabeli, paremusjärjestuse kokkuvõttefaili ja reitinguarvestuse
elektrooniliselt ELTL’i kolme päeva jooksul peale võistlust. Korraldaja kirjutab ja avaldab
võistlustulemuste kohta pressiteate koos foto(dega). Pressiteade avaldatakse vähemalt ELTL
veebis ja see peab toimuma soovitavalt viimasel võistluspäeval ning hiljemalt võistluspäevale
järgneval päeval.
Korraldaval klubil on õigus taotleda projektipõhiselt ELTL’ilt vahendeid võistlusvälise huvitava
ja arendava noortetegevuse korraldamiseks võistluspäeval.

