X SUURE-JAANI VALLA LAUATENNISE GP 2012/2013 JUHEND
I Eesmärk
1. Arendada lauatennist Suure- Jaani vallas ja populariseerida ala nii noorte kui ka
täiskasvanute seas.

2. Viia vähemalt üks Suure-Jaani lauatennise meeskond 2015. aastaks Eesti
MV kõrgliigasse.
II Aeg ja koht
Sarivõistlus on 6–etapiline.
I etapp
08.09.2012.
II etapp
27.10.2012.
III etapp
03.11.2012.
IV etapp
08.12.2012.
V etapp
09.03.2013.
VI etapp
18.05.2013. NB! Toimub ka paarismäng.
Kõik etapid toimuvad Suure-Jaani Gümnaasiumi saalis, algus kl. 11:00.

III Osavõtjad ja registreerimine
Osa saavad võtta kõik soovijad. Võistlustele registreerimine algab 1 tund enne
võistlust koha peal (kl. 10:00) ja lõppeb 10 minutit enne turniiri algust (kl. 10:50).
Osavõtumaks: täiskasvanud 5€, õpilased 2€.

IV Võistluste süsteem
Sarivõistlus on 6–etapiline, millest kokkuvõttes läheb arvesse 4 paremat etappi. Igal
etapil antakse punkte järgmiselt: 1. koht – 101 punkti, 2. koht – 99 punkti, 3. koht
– 98 punkti jne. kuni 100. koht – 1 punkt.
Põhiturniir koosneb plussringist, miinusringist ja kohamängudest. Mängitakse ühes
võistlusklassis (mehed, naised, veteranid ja lapsed koos). Mängud toimuvad
üldjuhul „parem viiest”.
Võistlejad asetatakse mängutabelisse ELTLi reitingu alusel: meestel läheb arvesse
ELTLi reitingu koht, naiste tabelisse asetamisel korrutatakse ELTLi naiste reitingu
koht koefitsendiga „4.“
Võistlusel peetud mängud lähevad kirja jooksvasse ELTLi reitingusse (vastavalt
meeste mängud meestega ja naiste mängud naistega).
Kui mängija katkestab võistluse vigastuse, kurnatuse või terviserikke tõttu, siis
loobumisvõidud reitingusse kirja ei lähe. Üksik ära jäänud mäng (mängija
hilinemise, mitte välja ilmumise tõttu vms. põhjusel) läheb reitingusse kirja
kaotusena.

V Autasustamine
Igal etapil autasustatakse parimaid mängijaid osavõtumaksudest laekunud
summadest alljärgnevalt üldarvestuses: I, II ja III koht.
Lisaks autasustatakse igal etapil ka iga eriklassi parimat: parim veteran (sündinud
1973 a. ja varem), parim naine, parim poiss P18 ja tüdruk T18 (sündinud 1995-98
a.), parim poiss P13 ja tüdruk T13 (sündinud 1999 a. ja hiljem).

VI Üldist
Võisteldakse ELTLi poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi. Oma osavõtuga
seotud kulud katab iga osavõtja ise. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga
osavõtja ise.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad korraldajad kohapeal.
Võistlust korraldab Suure-Jaani spordklubi Lehola 2005 koostöös Suure–Jaani
vallavalitsusega.
Võistluste peakohtunik: Antti Evert, tel. 53 976 893

VII Toetajad
Suure-Jaani spordiklubi “Lehola 2005“ toetajad 2012/2013 hooajal on:

Suure-Jaani vald

Edicy.com

Avor Kindlustusmaakler

TSG AUTO

