EESTI INDIVIDUAALSED MEISTRIVÕISTLUSED
LAUATENNISES

JUHEND
Aeg ja koht :
09. - 10. märts 2013.a. kell 10:00 Tallinnas, Forelli 12.
Osavõtjad ja registreerimine : Osa võivad võtta kõik ELTL klubide liikmed, kes
omavad Eesti kodakondsust või on elanud Eestis alaliselt 3 viimast aastat. Oma tervisliku
seisundi eest vastutab sportlane isiklikult.
Meistrivõistlustel on õigus mängida kõigil seisuga 01.01.2013 edetabelis olevatel nais- ja
meessportlastel. Eesti individuaalsetel meistrivõistlustel osalejal ei ole lubatud osaleda mõne
teise riigi individuaalsetel meistrivõistlustel .
Võisteldakse klassides meesüksikmäng (MÜ), naisüksikmäng (NÜ), meespaarismäng (MP),
naispaarismäng (NP) ja segapaarismäng (SP).
Osavõtjate

registreerimise

tähtaeg

klubi

poolt

on

26.02.2013.a.

aadressil

registreeri@lauatennis.ee vastavalt lisatud vormile. Vastavalt registreeringutele esitatakse klubile arve.

Võistleja loobumisel peale registreerimistähtaja lõppu klubile registreerimistasu ei tagastata.
Registreerimismaksu suurus üksikmängudes on 10 EUR ja paarismängudes 5 EUR iga
võistleja kohta. Täiendava lisaregistreerimise tasu on 20 EUR. Lisaregistreerimise võimalus
lõpeb loosimisele eelneval päeval.
Paarismängud registreeritakse esimesel võistluspäeval võistluse peakohtuniku juures.
Registreerimise ja loosimise kellaaeg määratakse võistluse ajakavaga.
Kui võistleja loobub üksikmängust loosimise kuupäeval või paarismängu puhul peale
loosimist, esitab ELTL klubile täiendava arve 40 EUR iga loobunud üksikmängu võistleja või
paari kohta.
Üksikmängudele registreerunud võistlejad (mehed 16 ja naised 8) loositakse edetabeli
paigutuse alusel võistlustabelisse 01. märtsil 2012.a (loosimise skeem: 2 - 2 - 4 - 4 - 4 - 8
- 8 - 16 – 16). Eesti eelmise hooaja MV meister paigutatakse võistlustabelisse esimesena.
Loosimise juures klubilist kuuluvust ei arvestata.
Kui paigutusega 1 - 4 mängijatest keegi loobub peale loosimist ja enne võistluse algust,
loositakse võistlustabeleis mängijad ümber mängupäeva hommikul.
Kõik käesolevas juhendis käsitlemata küsimused lahendab võistlustele ELTL poolt kinnitatud
peakohtunik.

Võistluste süsteem
Mängitakse kehtivate ITTF reeglite järgi.
Finaalturniiril on meeste põhitabel 32 ja naistel 16 osavõtjale. Edetabeli järgi loositakse
põhitabelisse 16 meest ja 8 naist. Ülejäänud võistlevad kvalifikatsioonivõistlustel alagruppides
põhimõttel, et põhitabelisse kvalifitseeruksid täiendavalt 16 meest ja 8 naist. Võistlejad
loositakse alagruppidesse. Kvalifikatsioonivõistlused alagruppides viiakse läbi round-robin

süsteemi järgi. Alagrupist edasipääsenute arv sõltub osavõtjate arvust tulenevast alagruppide
arvust (mehed: 16’st alagrupist 1 või 8’st 2, naised. 8’st 1 või 4’st 2) ning see määratakse
peakohtuniku poolt peale registreerumistähtaja lõppu. Lohutusturniir toimub poolfinaali
mittepääsenud võistlejatele olümpiasüsteemis. Finaalturniiril mängitakse " parem seitsmest ",
kvalifikatsiooni- ja lohutusturniiril " parem viiest " . Väikese arvu võistlejate puhul on
peakohtunikul õigus meeste ja naiste põhitabelit vähendada poole võrra ja/või
kvalifikatsiooni- ja lohutusturniiril mängida "parem seitsmest" . Paaris- ja segaparis mängud
toimuvad olümpiasüsteemis
" parem viiest " .

Autasustamine: Finaalturniiril I - II koha saavutanuid autasustatakse vastava koha medali
ja diplomiga, poolfinaalide kaotajaid III koha medali
lohutusturniiri võitjat autasustatakse diplomi ja medaliga .

ja

diplomiga,

üksikmängude

