RAHVAPINKS karikasari
Organisaator:
MTÜ Lauatenniseklubi Pingpong
Koht: Kõik etapid toimuvad Kristiine Spordihoones, Forelli tn 12 Tallinn
Tingimused: Mängitakse 16-18 Butterfly profilaual. Mänguruum laua kohta on 5x10m. Väga suure osavõtjate
arvu puhul võidakse võtta kasutusele lisaks teise korruse saal.
Eesmärk: Luua läbi hooaja võistlemisvõimalus neile rahvasportlastele, kes asetsevad vahetult enne 1.
etappi kehtivas Eesti reitingus kohtadel 400 kuni tahapoole ja ka neile, kes ei kuulu reitingusse (reiting seisuga
01.08.2013).
Aeg: Kõik etapid algavad hommikuti kell 10.00.
Registreerimine koos tasumisega samal päeval kuni kella 9.45-ni.
1. etapp- 21.september 2013
2. etapp- 20.oktoober 2013
3. etapp- 11.jaanuar 2014
4. etapp- 09. märts 2014
5. etapp- 27.aprill 2014
Eelregistreerimine saatke aadressile: aleksandr.kirpu@poltsamaa.edu.ee

Võistlusklassid ja osavõtutasu:
Rahvapinks- Eesti meeste reitingus kohtadel 401 ja tagapool asetsevad mängijad (NB! 1-400 osaleda ei
saa).Samas klassis saavad osaleda ka naised, kelle edetabelikoht algab 51-st (1-50 osaleda ei saa). Kõik
avaetapil osalenud saavad osaleda ka ülejäänud etappidel vaatamata sellele, kui reitingus hooaja jooksul
tõustakse neljasaja hulka (naised viiekümne hulka). Selle klassi üldvõitja (5 etapi kokkuvõttes) saab
järgnevatel hooaegadel osaleda vaid klassis 200-400.
Klass 200-400- Eesti meeste reitingus kohtadel 200-400 asetsevad mängijad (reiting seisuga
01.08.2013). Samas klassis saavad osaleda ka naised, kes kuuluvad Eesti naiste reitingus kohtadele 2050. Selle klassi tulemused arvestatakse Eesti reitingusse.
Osalvõtutasu mõlemas klassis on täiskasvanutele EUR 8 ja noortele (sünd.1995.a. ja nooremad) EUR 6.

Võistlussüsteem:
Mängitakse kahes eraldi klassis „parem viiest“ kahe miinuse süsteemis kõikide kohtade selgitamisega.
Mehed, naised, tüdrukud, poisid mängivad koos. Mängijad paigutatakse esimesel etapil tabelisse eelmise
hooaja tulemuste järgi. Järgnevatel etappidel toimub paigutus vastavalt eelnevatelt etappidelt kogutud
punktidele.
Klassis 200-400 paigutatakse tabelisse Eesti reitingu alusel (01.08.2013 seisuga).
Punktiarvestus:
Igal etapil saab mõlemas klassis üldarvestuse punkte järgnevalt: I koht – 201 punkti, II koht – 199 punkti, III
koht – 198 punkti, IV koht – 197 punkti, jne, kuni196.koht ja järgnevad saavad 5 punkti
Üldarvestuses lähevad Rahvapinksis ja klassis 200-400 arvesse nelja etapi punktid, ehk siis üks puudutud
või kehvem etapp arvestatakse maha. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse viimase etapi tulemus.
Autasustamine: Auhinnad ja väikesed karikad igal etapil esimesele kolmele, parimale naisele ja parimale
noorele. Üldarvestuses saavad kolm paremat, parim naine ja parim noor suure karika ja auhinna.
Üldiselt:
Oma tervisliku seisundi eest vastutab võistleja ise. Kõik juhendiga sätestamata küsimused ja võistluste
korraldamise käigus tekkivad probleemid lahendab võistluste peakohtunik. Sarja peakohtunik on
Aleksandr Kirpu (NU, Põltsamaa).
Tulemused on nähtaval Pinksikeskuse kodulehel www.pingpong.ee
Üritust toetab:

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

