MAARDU LAUATENNISE 2011/2012 AASTA SEERIAVÕISTLUSE JUHEND

Ühendus „Maardu Sport“, Maardu lauatenniseklubi ja Maardu Linnevalitsus korraldavad seeriavõistluse
lauatennises, mis koosneb viiest etapist ja need toimuvad järgmistel kuupäevadel:
•

I etapp - 06. november 2011.a.

•

II etapp - 26. november 2011.a.

•

III etapp - 15. jaanuar 2012.a.

•

IV etapp - 11. veebruar 2012.a.

•

V etapp - 21. aprill 2012.a.

Koht: Esimesed 4 etappi mängitakse Maardu Põhikooli Spordisaalis aadressil Noorte tän.10, Maardu ja
V etapp mängitakse Kallavere Keskkooli Spordisaalis aadressil Noorte tän. 5, Maardu.
Võistluse algus kõikidel võistluspäevadel kell 11:00 .
Süsteem ja osavõtumaksud: Võistlus toimub ühes võistlusklassis ning mehed, naised ja noored
mängivad koos. Registreerimine toimub võistlussaalis 30 min. jooksul ja lõpeb 15 min. enne võistluse
algust kell 10:45.Registreeritud mängijad loositakse võistlustabelisse viimase avaldatud reitingu alusel,
mängitakse 2-miinus süsteemis kõikide kohtade väljaselgitamisega. Miinusringi võitja saab III koha.
•

Osavõtumaks on - 7 (seitse) EUR

•

Noored (juunior, kadett, minikadett) - 3 (kolm) EUR

Autasustamine: Igal etapil antakse välja 11 rahalist auhinda ja auhinnafond moodustub
osavõtumaksudest. Auhinnad saavad vastavalt lõpp-paremusjärjestuse kohale:
•

kolm paremat, lisaks saab etapi võitja karika,

•

parim naine,

•

parim veteran (50+),

•

parim mees- ja naisjuunior (sünd. 1994 - 1996)

•

parim mees- ja naiskadett (sünd. 1997 - 1999)

•

parim mees- ja naisminikadett (sünd. 2000 ja noorem).

Seeriavõistluse kokkuvõttes on välja pandud 16 karikat ja auhinda. Rahaline auhinnafond kokku on
710 EUR, mis jaguneb alljärgnevalt : 125EUR, 80EUR, 65EUR, 60EUR, 55EUR, 50EUR, 45EUR, 40EUR,
35EUR, 30EUR, 25 EUR ja 5 korda 20 EUR. Auhinnaraha makstakse välja stipendiumitena.

Seeriavõistluse kokkuvõttes lähevad arvesse 4. parema etapi tulemused ja lõppauhinna saamiseks peab
mängija osalema vähemalt neljal etapil. Auhinnad saavad vastavalt lõppjärjestuse kohale:
•

neli paremat meest,

•

kolm paremat naist,

•

parim veteran 50+ (sünd. 1962),

•

parim veteran 60+ (sünd. 1952),

•

parim veteran 70+ (sünd. 1942),

•

parim mees- ja naisjuunior (sünd. 1994 - 1996),

•

parim mees- ja naiskadett (sünd. 1997 - 1999),

•

parim mees- ja naisminikadett (sünd. 2000 ja noorem).

Ükski osavõtja ei saa etappidel ega sarja kokkuvõttes mitut auhinda, samuti ei saa noorem vanema
auhinda (näit. kadett juuniori auhinda).
Üldvõitja selgitamiseks antakse etappidel punkte alljärgnevalt;
I koht - 50 punkti, II koht - 47 punkti, III koht – 45 punkti, 4.koht - 43 punkti, 5.koht – 41 punkti, 6.koht
- 40 punkti jne.
Mängud lähevad arvesse Eesti reitingu koostamisel.
Vajadusel jätavad korraldaja ja peakohtunik endale õiguse muuta võistluste läbiviimise aega ja süsteemi
(näit. suure osavõtjate arvu korral võidakse osa miinusringi- ja kohamänge mängida „parem kolmest“
jne., sponsorite lisandumisel muuta ka „auhinnalauda“ etappidel jne.).
Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise.

Evald Raudsepp, Maardu lauatenniseklubi president

Koit Korkmann, seeriavõistluse peakohtunik

