III Halinga valla lauatennise seeriavõistluse juhend (2013-2014)
Eesmärk:
Arendada lauatennist Halinga vallas ja Pärnu maakonnas. Äratada huvi lauatennise vastu
noorte seas. Luua Halinga valla ja Pärnumaa sportlastele uusi võimalusi võistlemiseks kodu
lähedal.

Aeg ja koht:
Seeriavõistlus on 6-etapiline. Kõigi etappide algus kell 10:00 Pärnu-Jaagupi Spordihoones
(aadress: Kooli 3a, Pärnu-Jaagupi). Saal avatakse kell 9:00.
Etappide toimumise kuupäevad:
1. etapp: 27. oktoober 2013.a.
2. etapp: 10.november 2013.a.
3. etapp: 08.detsember 2013.a.
4. etapp: 21.jaanuar 2014.a.
5. etapp: 23.märts 2014.a.
6 etapp: 13.aprill 2014.a.
Kui mingil põhjusel on vaja muuta võistluse kuupäeva, siis teatatakse sellest Eesti
Lauatenniseliidu veebilehel vähemalt kaks nädalat ette.

Osavõtjad ja registreerimine:
Osa saavad võtta kõik soovijad, kes tasuvad kohapeal osavõtumaksu: ühe etapi osavõtumaks
täiskasvanuile 5 EUR-i ja õpilastele ning üliõpilastele 2 EUR-i; igamehe paarimängust
osavõtjale 2 EUR-i. Võistlusele registreerimine algab 30 minutit ja lõppeb 5 minutit enne
turniiri algust.

Võistluse süsteem:
Võistlus on 6-etapiline, millest kokkuvõtte arvestusse lähevad 5 etapi tulemused. Etapil
antakse punkte järgnevalt: 1. koht-101 punkti, 2.-99, 3.-98 jne kuni 100.-1 punkt. Turniir
koosneb plussringist, miinusringist ja kohamängudest. Mängitakse ühes võistlusklassis
(mehed, naised ja lapsed üheskoos). Mängud toimuvad üldjuhul „parem viiest“, kuid suure
osavõtjate arvu korral toimuvad osa mänge „parem kolmest“ (miinusringis ja kohamängud).
Võistlustabelisse paigutatakse mängijad vastavalt hetkel kehtivale ELTL-i reitingule. Selleks
et paigutada mehed ja naised samasse turniiritabelisse, korrutatakse naismängijate
reitingukoht 5-ga. Kui niimoodi saadud reitingukoht ühtib meesmängija reitingukohaga, saab
parema paigutuse meesmängija. Reitinguta mängija tabelisse paigutamise otsustab
peakohtunik. Mängud lähevad ELTL-i reitingu arvestusse.
Igamehe paarismängu saavad mängida kõik soovijad, kes omavad reitingut. Paarid
moodustatakse vastavalt kehtivale reitingule; parimat reitingut omav mängib paaris nõrgimat
reitingut omavaga jne.

Autasustamine:
Igal etapil autasustatakse parimaid mängijaid järgnevalt:
meeste ja naiste üldklassi kolme paremat autasustatakse karikatega;
eriklasside kolme paremat autasustatakse medalitega;
eriklassid on järgmised:
kuni 11-a poiss ja tüdruk;

kuni 15-a poiss ja tüdruk;
kuni 18-a poiss ja tüdruk;
naised kuni 35
mehed kuni 40
naisveteranid 35+
meesveteranid 40+
naisveteranid 55+
meesveteranid 60+
igamehe paarimäng
Eriklasside arvestust peetakse üldarvestuses saavutatud koha järgi. Üldkokkuvõttes autasustatakse seeriavõistluse üldarvestuse kolme paremat ja samuti kõigi vanusegruppide kolme
paremat. Igamehe paarismängus autasustatakse samuti kolme parimat mängijat. Üldarvestuses
keegi kaht auhinda ei saa; v.a. igamehe paarimängu parimad, kes võivad saada ka kaks
auhinda. Üldkokkuvõtte auhinna saamiseks peab osa võtma vähemalt neljast etapist. Kui kaks
või enam võistlejat koguvad üldarvestuses sama punktisumma, siis saab parema koha see, kes
oli viimasel (hilisemal) etapil edukam. Seeriavõistluse üldarvestuse auhinnad panevad välja
sponsorid. Igal etapil loositakse osalejate vahel välja väikesed kingitused.

Üldist:
Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi. Oma osavõtuga seotud kulud
katab iga osavõtja ise. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise. Kõik juhendis
määratlemata küsimused lahendavad korraldajad kohapeal (vajaduse korral konsulteeritakse
ELTL juhatusega). Võistluse viib läbi Pärnu-Jaagupi LTK (Oleg Safonov tel. 53432570).
Võistluse peakohtunik on Oleg Safonov.

