MAARDU-TALLINN OPEN 2018
07.-08.04.2018, TALLINN
JUHEND
Rahvusvahelise lauatennisevõistluse Maardu-Tallinn Open 2018 korraldavad Maardu
Lauatenniseklubi ja Ühendus Maardu Sport.
Laupäeval, 07. aprillil 2018 kell 10.00 algav võistlus on mõeldud kõigile
soovijatele, mehed ja naised mängivad eraldi, eeldusel, et registreerub
vähemalt 24 naismängijat. Sellisel juhul on naiste turniiri alguseks kell 13:00.
Antud võistlus kuulub Eesti Lauatenniseliidu Karikasarja arvestusse, mis on ühtlasi
ELTL Karikasarja IV Etapp ja Maardu seeriavõistluse V etapp.
Võistluse süsteem – „kahe miinuse“ süsteem kõikide kohtade väljaselgitamisega,
miinusringi võitja saab 3.koha. Turniir viiakse läbi kehtivate ITTF reeglite järgi,
kohtumised mängitakse „parem viiest“, suure osavõtjate arvu korral on
peakohtunikul õigus mängida osa kohamänge „parem kolmest“. Finaal mängitakse
„parem seitsmest“.
Osavõtumaks eelregistreerimisel ja ülekande teostamisel 10 EUR
Registreerimistasu maksmiseks
madis.koit@gmail.com .

arvega

palume

nimed

saata

mailile

Võistlejad paigutatakse tabelitesse (1. Märtsi 2018.a reitingu alusel) vaid peale
registreerimistasu laekumist MTÜ Maardu Lauatenniseklubi arveldusarvele
EE051010220009843012, mis peab olema teostatud hiljemalt 05.04.2018.a.
(Soovi korral väljastame arve).
Võistluspäeva hommikul on samuti võimalik tasuda osavõtutasu ning
lisaregistreeruda 08:45 kuni 09:30. Sel juhul on osalemistasu 15 EUR.
Koht ja tingimused
Võistlus toimub Tallinnas, Kristiine Spordihoones aadressil Forelli 12,
Tallinn.
Mängitakse 16-l Butterfly rohelisel laual.
Ametlik võistluspall: DHS D40+ ***
Kohapeal töötab kohvik.
Peakohtunik – Madis KOIT, IU.

Autasustamine
Üld- ja eriarvestuse paremad saavad auhindadeks karikaid ja rahalisi auhindu
(stipendium) alljärgnevalt:














kolm parimat meesmängijat (I – 250 EUR, II – 150 EUR, III – 100 EUR)
kolm parimat naismängijat (I – 250 EUR, II – 150 EUR, III – 100 EUR)
kolm parimat U21 meesmängijat (sündinud 1997 ja hiljem) (I – 100 EUR,
II – 50 EUR, III – 30 EUR)
kolm parimat U21 naismängijat (sündinud 1997 ja hiljem) (I – 100 EUR, II
– 50 EUR, III – 30 EUR)
parim naismängija 35+
parim naismängija 50+
parim naismängija 60+
parim veteran 40+
parim veteran 50+
parim veteran 60+
parim veteran 70+
parim mees- ja naiskadett (sündinud 2003.a.-2005.a.)
parim mees- ja naisminikadett (sündinud 2006.a. ja hiljem)
üldarvestuse parim reitinguga 400+mängija, 300+mängija, 200+mängija,
100+mängija, 50+ mängija

Eriarvestuse parimad saavad auhinnaks karika ja auhinna väärtuses 20€.
Auhinnalisele kohale jõudnul on õigus ainult ühele auhinnale.
Autasustamine toimub peale võistluse lõppu
Pühapäeval, 08. aprillil 2018.a. algusega kell 11.00 toimub ELTL XVIII
Stiga Laste GP seeriavõistluse 5. etapp ja algusega kell 09:00 juuniorite
turniir eraldi noormeestele ja neidudele (P18 ja T18), kes on sündinud 2000.a. ja
hiljem, neljas vanuseklassis: P15, T15, P13, T13, P11, T11, P9, T9.
Osavõtumaks Laste GP etapil ja juuniorite turniiril – 7 EUR.
Registreerimine kuni 5.apriillini e-posti aadressil : madis.koit@gmail.com.
Autasustamine:
Igas võistlusklassis autasustatakse kolme paremat karika, diplomi ja auhinnaga
väärtuses (I – 25 EUR, II – 15 EUR, III – 10 EUR).




Lisainfo
Andres Lofitski – tel. +372 5568 3540, andres.lofitski@gmail.com
Marina Verengof – tel. +372 5800 4154, verengof@mail.ru
Artjom Putškov – tel. +372 503 5022, artjom@neti.ee

www.facebook.com/MaarduLTK

