VÕHMA 2012/2013. a LAUATENNISE KARIKASARJA
JUHEND
Eesmärk:
Arendada sporditegevust Võhmas ja Viljandi maakonnas, eriti noorte seas. Anda võimalus
võistelda teiste mängijatega maakonnast ja kaugemalt.

Aeg ja koht:
Sarivõistlus on 5-etapiline. Etapi algus kell 11:00 Võhma Gümnaasiumi spordisaalis (aadress:
Veski tn. 12 ). Saal avatakse kell 9:30.
Etappide kuupäevad:
1. etapp: 09. september 2012. a
2. etapp: 11. november 2012. a
3. etapp: 24. veebruar 2013. a
4. etapp: 10. märts 2013. a
5. etapp: 05. mai 2013. a
Kui mingitel põhjustel muudetakse Eesti Lauatennise Liidu kalenderplaani ja võistluse
kuupäev muutub, siis teatatakse sellest vähemalt kaks nädalat ette.

Osavõtjad ja registreerimine:
Osa saavad võtta kõik soovijad, kes tasuvad kohapeal osavõtutasu: täiskasvanud 5 EUR-i ja
õpilased ning üliõpilased 2,5 EUR-i. See osavõtutasu kehtib ühele etapile. Võistlusele
registreerimine algab 30 minutit ja lõppeb 5 minutit enne turniiri algust.

Võistluse süsteem:
Võistlus on 5-etapiline, millest kokkuvõtte arvestusse läheb 4 paremat. Etapil antakse punkte
järgnevalt: 1. koht-101 punkti, 2.-99, 3.-98 jne kuni 100.-1 punkt.
Turniir koosneb plussringist, miinusringist ja kohamängudest. Mängitakse ühes
võistlusklassis (mehed, naised ja lapsed üheskoos). Mängud toimuvad üldjuhul „parem
viiest“, kuid suure osavõtjate arvu korral toimuvad osa mänge „parem kolmest“ (miinusringis
ja kohamängud) Võistlustabelisse paigutatakse mängijad vastavalt osavõetud etappidel
saavutatud kohtade punktisummast arvutatud koefitsiendile. Tabelisse paigutamisel ei
arvestata klubilist kuuluvust. Uutel mängijatel arvestatakse tabelisse paigutamisel reitingut.
Mängud lähevad ELTL-i reitingu arvestusse.

Autasustamine:
Igal etapil autasustatakse parimaid mängijaid järgnevalt:
Üldklassis: I koht: 25 EUR-i; II koht 20 EUR-i ja III koht 15 EUR-i.
Eriklassides: parim veteran (sündinud 1973. aastal ja enne) ja parim naine: kumbki 8 EUR-i;
kuni 18-a. (1995 – 1997. a.) poiss ja tüdruk: 7 EUR-i;
kuni 15-a. (1998 – 1999. a.) poiss ja tüdruk: 6 EUR-i;
kuni 13-a. (2000 – 2001. a.) poiss ja tüdruk: 5 EUR-i;
kuni 11-a. (2002. a ja hiljem) poiss ja tüdruk: 4 EUR-i;
Eriklasside arvestust peetakse üldarvestuses saavutatud koha järgi. Kui noorema vanuseklassi
mängija edestab vanemat, saab ta vanema vanuseklassi auhinna. Üldkokkuvõttes
autasustatakse parimaid analoogselt etappide autasustamisega (võimaluse korral laiendatakse
auhinnasaajate ringi). Üldkokkuvõtte auhinna saamiseks peab osa võtma vähemalt 4-st
etapist.

Üldist:
Võisteldakse ELTL-i 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 (vajaduse korral konsulteerides
ELTL juhatusega). Võistluse viib läbi SK Võhma (korraldaja Indrek Valo tel 5203681).
Võistluse peakohtunik Indrek Valo.

Võistlust toetavad:
Võhma Linnavalitsus
SK Võhma
Võhma Gümnaasium

