MANNIKS.COM
LAUATENNISEKESKUSE
KARIKAVOISTLUS
Eesti Lauatenniseliidu 20172018 karikasarja etapp

Asukoht: Pärnu mnt 139C, Tallinn (Sparta Spordiklubi)
Aeg: 09.06.2018
Registreerumine võistluspäeva hommikul kuni 09:45. Peakohtunik võib registreerida võistleja peale kl
09:45, kui see ei sega võistluse korraldust ja algust. Võistleja valib võistlusklassi registreerumisel. Mängude
planeeritav algus 10:00.
Eesmärk: Aktiveerida ümbruskonna lauatenniseelu erineva tasemega võistlejate seas. Anda
noormängijatele võimalus sõltumata tasemest võistelda kodu lähedal. Tunnustada osavõttu ja võtta
sportlikku ning kõlbelist eeskuju parimatelt mängijatelt.

2016/2017 karikasarja võitja:
2015/2016 karikasarja võitja:
2014/2015 karikasarja võitja:
2013/2014 karikasarja võitja:
2012/2013 karikasarja võitja:

Aleksei Nikonorov (Maardu LTK);
Aleksei Nikonorov (Maardu LTK);
Aleksei Nikonorov (Maardu LTK);
Aleksei Nikonorov (Maardu LTK);
Andres Puusep (Lauatennisekeskus).

Võistlusklass ja osavõtutasu:
1. Naiste meistriklass . Osa võivad võtta kõik naismängijad.
- Osavõtutasu: 10€.
2. Meeste meistriklass . Osa võivad võtta kõik meesmängijad.
- Osavõtutasu: 10€.
3. Rahvaklass . Osa võivad võtta reitinguta mängijad või mehed, kelle koht ELTL on suurem kui 400
ja naised kellel suurem kui 70. Mehed ja naised, sõltumata vanusest, mängivad ühes klassis.
- Osavõtutasu: 10€.
Etapi parimate austasustamine:

Meistriklass.
1. I-III koht - meenega , ja rahaline auhind vastavalt kohale 150€, 100€; 50€.
2. Meenega - Juunioride parim mees ja naine (sündinud 2000 ja hiljem)
3. Meenega - Kadettide parim mees ja naine (sündinud 2003 ja hiljem)
4. Meenega - Veteranide parim mees ja naine 40+ (sündinud 1978 ja hiljem)
5. Meenega - Veteranide 60+ parim mees ja naine (sündinud 1958 ja hiljem)

6.
7.
8.
9.

Meenega - parim mees >30 ja parim naine >10 ELTL reitingus;
Meenega - parim mees >100 ja parim naine >40 ELTL reitingus;
Meenega - parim mees >200 ELTL reitingus;
Meenega - parim mees >300 ELTL reitingus.

Rahvaklass .
1.
2.
3.
4.

I-III koht – meenega;
Meenega - parim juunior noormees ja neiu sündinud 2000-2002;
Meenega - parim kadett noormees ja neiu sündinud 2003 ja hiljem ;
Meenega - parim reitinguta mees- ja naismängija .

Võistlussüsteem:
Mängitakse kahe miinuse süsteemis kõigi kohtade väljamängimisega. Mängud toimuvad parem viiest.
Miinusringi võitja saavutab III koha.
Võistlejate paigutamisel tabelisse arvestatakse ELTL viimast avaldatud reitingut. Reitinguta mängija (sh
’peidetud reiting’) või välismaalase paigutamise otsustab võistluse peakohtunik.
Suure osavõtu korral on peakohtunikul õigus kooskõlas korraldajaga muuta võistlussüsteemi, et mahtuda
ettemääratud ajalimiitidesse, võimaldades mängijatele maksimaalselt mänguvõimalusi.
Meistri- ja rahvaklassi tulemused kantakse ELTL reitingusse.
Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga võistleja individuaalselt.
Meistri- ja rahvaklassis antakse auhinnad üle vaid võistluspäeval autasustamise ajal ja soovitavalt sportlikus
vormis võistlejaile.
Korraldajal on õigus lisada täiendavaid mänguklasse ja/või anda välja täiendavaid auhindu.
Osa saab võtta vaid ühest samaaegselt toimuvast võistlusklassist.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse peakohtunik võistluse käigus.
Tingimused: Mängitakse sinistel Cornilleau 540 ITTF võistluslaudadel . Põrand Gerflor. Võistluse eeldatav
lõpp meistri- ja rahvaklassis on võistluspäeval 16:00-17:00. Parkimine tasuta. Kohvik.
Käesoleva juhendiga samaaegselt kehtib Eesti Lauatenniseliidu karikasarja üldjuhend ja tingimused hooajal
2017/2018.
Osavõtuga mängija kinnitab, et on andnud loa salvestada tema kohta heli-pildi või videomaterjali,
võistlustulemusi ja võistlusele registreerumisel antud isikuandmeid. Mängija on teadlik, et eelpoolnimetatud
info avaldatakse avalikult, edastatakse kolmandatele osapooltele ja töödeldakse ning kinnitab, et see ei
kahjusta ülemääraselt mängija õigusi. Mängija on teadlik, et isikuandmete töötlemise lõpetamine on peale
osavõttu tehniliselt võimatu või toob kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. Alaealise või piiratud
teovõimega mängija puhul kinnitab eeltoodut tema ametlik esindaja.
Korraldaja: Marko Männik, Manniks.Com/Lauatennisekeskus +372 5117525, marko.mannik@manniks.com
Peakohtunik: Madis Koit IU madis.koit@gmail.com.

