HAAPSALU XII KARIKASARI
LÄÄNEMAA VIII RAHVALIIGA
OSAVÕTJAD
Haapsalu GP meeste turniiril saavad osaleda kõik soovijad, kellel vähemalt 10
reitingupunkti. Naiste turniiril ei ole reitingupiirangut.
Igamehe paarismängus saavad osaleda vaid mängijad alates 17 reitingupunktist, naised
olenemata reitingust. Naiste turniir korraldatakse kui osaleb vähemalt 6 paari.
Rahvaliigas saavad osaleda kõik soovijad (nii naised kui ka mehed) reitinguga kuni 16
punkti.
NB! Esmakordselt toimub Rahvaliigas paarismänguturniir vabalt valitud partneriga.
Võistlusklassid ja osavõtumaks v.a. A.Kanepi memoriaal:
M, N
7.- €
rahvaliiga
7.- €
igamehe paarismäng M+N
2.- €
rahvaliiga paarismäng
2.- €
Haapsalu LTK liikmeile
1.- €
Osavõtust tuleb teatada vähemalt 2 päeva enne iga etapi toimumist GSM 5205204,
sool@hot.ee.
AEG JA KOHT
Kõik etapid ja finaalvõistlused toimuvad Haapsalu Wiedemanni Spordihoones.
M
10.00
RL
11.30
N
12.00
PM
15.00
1. etapp
27. oktoober
teatada
2. etapp A.Kanepi memor./Balteco
17. november
3. etapp
22. detsember
4. etapp
12. jaanuar
5. etapp FINAAL
16. veebruar

25.
15.
20.
10.
14.

SÜSTEEM
Vastavalt osavõtjate arvule mängitakse neljastes (kolmestes) alagruppides “parem viiest”,
kust edasi pääsevad kaks paremat. Alagruppide kolmas ja neljas selgitavad võitja
lohutusturniiril. Kõik kohad mängitakse välja. Igamehe paarid koostatakse vastavalt
reitingule (esimene – viimane, teine – eelviimane jne.). Mängitakse knock-out süsteemis.
Rahvaliiga individuaalturniir mängitakse kahemiinusesüsteemis kõikide kohtade

segitamisega, kuid paarismängud knock-out süsteemis. Naiste võistluste süsteem
vastavalt osalejate arvule ning igamehe paarismäng knock-out süsteemis.
ÜLDVÕITJA
Üldvõitja selgitamiseks liidetakse kolme etapi ja finaali tulemused, kusjuures kolmel
etapil neljast peab osalema, et konkureerida üldvõidule finaalis.  Esikoht etapil
annab 50 p., teine 48, kolmas 47, neljas 46, 5. 45 jne. Finaali punktide arvestamisel
kasutatakse koefitsenti 2,0.
INVENTAR
Mängitakse “Butterfly” ja Joola sinistel laudadel. Eelistus DHS*** valge pall.
AUTASUSTAMINE
Iga etapi kolm paremat mees- ja naismängijat ning rahvaliigas saavad diplomid ja
meened. Eriauhinna saavad iga etapi paarismängude võitjad, parim +40 (1973), +60
(1953) ning rahvaliigas parim -10 ja 0 reitinguga. Üksikmängu üldvõitja saab 100.- €, II
koht 75.- € ja III 50.- €. Parim paarismängija 50.-€. Eriauhinnad üldkokkuvõttes parimale
40+, 60+, M20 (93), N20 (93), BC (98), GC (98), P ja T 2002 ning parim läänlane. Kui
naismängijaid on etapil alla kolme, saab auhinna vaid võitja, üldkokkuvõttes aga ei anta
välja rahalisi auhindu. NB! Võitjad saavad auhinna nii etappidel kui ka
üldkokkuvõttes vaid ühes kategoorias v.a. paarismäng.
ÜLDISELT
Võistlustel rakendatakse rahvusvaheliselt kehtivat võistlusmäärustikku. Vajadusel jätab
korraldaja endale õiguse muuta võistluste läbiviimise süsteemi. Oma tervisliku seisundi
eest vastutab iga võistleja ise. Haapsalu GP ja rahvaliiga peakohtunik on Arvi Vainula.

Heikki Sool
5205204
sool@hot.ee
Haapsalu Lauatenniseklubi

