TARTU LAUATENNISE KARIKASARJA JUHEND 2018/2019
Eesmärk
 Populariseerida lauatennist Tartus, Tartumaal ja kogu Lõuna-Eestis;
 Tuua Tartut rohkem Eesti lauatennise kaardile.
Osavõtjad ja osavõtumaksud
Osaleda võivad kõik lauatennist harrastavad mängijad sõltumata kodakondsusest ja elukohast.
Tartu karikasarja osavõtumaksud on:
- täiskasvanud 10 EUR;
- õpilased, üliõpilased 5 EUR.
Aeg ja koht
Kõik Tartu karikasarja etapid mängitakse Turu Tänava Spordihoones (Turu 8, Tartu; McDonald’s-i
kõrval) uues saalis algusega kell 11:00.
30.09.2018 I etapp
11.11.2018 II etapp
20.01.2019 III etapp
10.02.2019 IV etapp
21.04.2019 V etapp
Võistlustele registreerimine lõpeb 15 minutit enne võistluste algust (kell 10.45). Soovitatav ja
odavam on eelregistreerimine korraldaja meilile info@lauatennis.com või sms telefonil +372 51
41 417.
Võistlussüsteem
Tartu karikasarja seeriavõistlus viiakse läbi viie-etapilisena, millest arvestusse lähevad nelja parema
etapi tulemused. Mängitakse kaheteistkümnel Butterfly Octet 25 võistlusklassi laual kahe miinuse
süsteemis kõigi kohtade selgitamisega. Kõik kohtumised peetakse „parem viiest“. Suure osavõtjte
arvu korral mängitakse osa mänge „parem kolmest“ (kohamängud, miinusring) vastavalt
peakohtuniku otsusele.
Tabelisse paigutatakse mängijad vastavalt võistlustele eelneval päeval saadaolevale Eesti reitingule.
Reitinguta mängijate tabelisse paigutamise otsustab peakohtunik. Tabelisse paigutamisel ei
arvestata klubilist kuuluvust. Välisvõistlejate paigutuse otsustab peakohtunik.
Kõik võistlejad (mehed, naised, noored) mängivad koos. Eriarvestuse parimad selgitatakse üldise
paremusjärjestuse alusel.
Võistluse tulemused lähevad arvesse Eesti Lauatenniseliidu reitingu arvestusse.
Võistluste ametlik pall on Xushaofa 3-Star 40+ Seemless Polyball.

Autasustamine
Igal etapil autasustatakse:
* üldarvestuse kolme paremat – (120€, 70€, 40€)
* parimat naismängijat (N) (50€)
* parimat meesveterani 40 (sündinud 1979 ja varem (MVet40)) (20€)
* parimat naisveterani 40 (sündinud 1979 ja varem (NVet40)) (20€)
* parimat veterani 60 (sündinud 1959 ja varem (Vet60)) (20€)
* parimat noormeest ja neidu (sünd. 2002 ja hiljem (P, T)) (20€, 20€),
Igal etapil esikoha auhind 120 EUR, teine koht 70 EUR, kolmas koht 40 EUR, parim naine 50 EUR.
Sarja üldvõitjat autasustatakse karikaga ja iga võistlusklassi üldvõitja saab samuti karika. Võistluse
auhinnafond moodustub osavõtumaksudest ja sponsorite toetustest. Sponsorid võivad anda välja
etappidel eriauhindu.
Punktiarvestus
Igal etapil saab üldarvestuse punkte alljärgnevalt:
I koht
100 punkti,
Iikoht
95 punkti,
III koht
91 punkti,
IV koht
88 punkti,
V koht
86 punkti,
VI koht
85 punkti,
VII koht 84 punkti, jne.
Alates 90. kohast saab iga võistleja 1 punkti
Üldarvutusse lähevad arvesse nelja parema etapi punktid, punktide võrdsuse korral määrab
paremuse viimase etapi tulemus.
Üldiselt
Võistlustel registreerimisega sõlmib mängija Tartu Spordiseltsiga Kalev lepingu, kus ta kohustub
järgima kõiki lauatennise reegleid. Kui mängija sihilikult rikub võistluse inventari (laud, võrk, barjäär)
ja tekitab eelnimetatud inventarile kahju, siis on Tartu Spordiseltsil Kalev õigus kahjustatud mängu
inventar kahju tekitanud mängijale maha müüa. Hinnaks on uue inventari soetamismaksumus.
Koos registreerumisega annab võistleja nõusoleku võistlusprotokollide avalikustamiseks,
võistlustulemuste ning fotode kajastamiseks sotsiaalmeedias ja meedias (ajakirjandus, televisioon,
raadio), võistlustulemuste töötlemiseks (reitingu koostamisel) ning edetabelite avaldamiseks.
Oma tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise. Võistlustulemusi arvestatakse Eesti reitingu
koostamisel. Kõik juhendiga sätestamata küsimused ja võistluste korraldamise käigus tekkivad
probleemid lahendab võistluste peakohtunik.
Sarja peakohtunik: Peep Parmakson, klubi Tartu Spordiselts Kalev lauatennisekohtunik (Umpire)
(info@lauatennis.com ; tel. +372 51 41 417) Täiendav info ja võistluste korraldus ja võistlejate
eelregistreerimine: Peep Parmakson (info@lauatennis.com , +372 51 41 417).
Olete oodatud osalema Tartu lauatennise karikasarja 9. hooajale!

