MAARDU SEERIAVÕISTLUS LAUATENNISES 2017/2018
JUHEND
I.

EESMÄRK

Aktiviseerida ümbruskonna lauatenniseelu erineva tasemega võistlejate seas. Anda Maardu linna
elanikel võimaluse võistelda kodu lähedal.

II.

AEG JA KOHT

Seeriavõistlus on 6 – etapiline
I etapp
II etapp
III etapp
IV etapp
V etapp
VI etapp

09.12.2017
23.12.2017
04.02.2018
11.03.2018
07.04.2018

(Maardu – Tallinn Open 2018)

06.05.2018

Kõik etapid toimuvad Maardu Põhikooli spordisaalis (Noorte 10), algus kell 11:00. Välja arvatud V
etapp (Maardu – Tallinn Open 2018), mis toimub Kristiine Spordikeskuses, algusega kell 10:00.
Maardu – Tallinn Open 2018 etapil on teised reeglid (osavõtumaks, autasustamine, süsteem jne)
võrreldes antud juhendiga ning sealsel etapil kehtivad ainult Maardu – Tallinn Open 2018 juhend.

III.

OSAVÕTJAD JA REGISTREERIMINE

Osa saavad võtta kõik soovijad. Võistlusele registreerimine algab 1 tund enne võistlust kohapeal (kl
10:00) ja lõppeb 10 minutit enne turniiri algust. Välja arvatud V etapp (Maardu – Tallinn Open 2018).
Osavõtutasu: täiskasvanud 7€, Maardu LTK liikmemaksu tasunud mängijatele 5€; 2000 a ja hiljem
sündinutel 5€, Maardu LTK liikmemaksu tasunud mängijatele 3€
Igamehe paarismängust osavõtjale: 2EUR

IV.

VÕISTLUSE SÜSTEEM

Seeriavõistlus on 6-etapiline, millest kokkuvõttes läheb arvesse 4 paremat etappi.
NB! Üldkokkuvõttes saavad auhinna eeldusel, et on osaletud Maardu – Tallinn Open 2018 etapil ja
kolmel tavalisel etapil või ainult viiel tavalisel etapil. Igal etapil antakse punkte järgmiselt: 1. koht –
100 punkti, 2. koht – 97 punkti, 3. koht – 95 punkti jne. Maardu – Tallinn Open 2018 etapil
kasutatakse koefitsienti 2.0.
Põhiturniir koosneb plussringist, miinusringist ja kohamängudest. Mängitakse ühes võistlusklassis
(mehed, naised, veteranid ja lapsed koos). Mängud toimuvad üldjuhul „parem viiest“. Välja arvatud V
etapp (Maardu – Tallinn Open 2018).
Võistlejad asetatakse mängutabelisse viimase ELTLi reitingu alusel. Reitinguta mängija või
välismaalase paigutamise otsustab võistluse peakohtunik. Kohtunikul on õigus muuta võistlustabelis
mängijate paigutust.
Võistlusel peetud mängud lähevad kirja jooksvasse ELTLi reitingusse (vastavalt meeste mängud
meestega ja naiste mängud naistega).
Kui mängija katkestab võistluse (sõltumata põhjusest), siis reitingusse läheb kaotusena kirja esimene
loobutud mäng, alates teisest mängust loobumiskaotused kirja ei lähe. Üksik ära jäänud / loobutud

mäng (mängija hilinemise, mitte välja ilmumise tõttu või muul põhjusel) läheb samuti
reitinguarvestuses kirja kaotusena.
Igamehe paarismängu saavad mängida kõik soovijad, kes omavad reitingut (kohapeal on korraldajal
õigus teha muudatusi). Paarid moodustatakse vastavalt kehtivale reitingule; parimat reitingut omav
mängib paaris nõrgimat reitingut omavaga jne.

V.

AUTASUSTAMINE

Igal etapil ja hooaja kokkuvõttes autasustatakse parimaid mängijaid järgmiselt




Üldarvestuse 3 paremat: I koht, II koht ja III koht
Eriklasside parim: parim naine, parim veteran 50+, parim juunior, parim kadett, parim
minikadett
Igamehe paarismäng

Igal etapil esikoha auhind 40EUR, teise koha auhind 30EUR, kolmanda koha auhind 20EUR.
Üldkokkuvõttes








Esikolmik: 100€, 60€, 40€
Parim naine: 40€
Parim veteran 50+: 40€
Kolm parimat juuniori: 40€, 30€, 20€
Kolm parimat kadetti: 40€, 30€, 20€
Kolm parimat minikadetti: 40€, 25€, 15€
Parim paarismängija: 40€

Mängijad autasustatakse stipendiumlepingu alusel.

VI.

MÄNGIJA VASTUTUS

Koos osavõtumaksu tasumisega sõlmib mängija Maardu Lauatenniseklubiga lepingu, kus ta kohustub
järgima kõiki lauatennise reegleid. Kui mängija elab oma ebaõnnestumise välja meie klubi inventari
peal (laud, võrk, barjäär) ja tekitab eelnimetatud inventarile nähtava kahju, siis on Maardu LTK-l õigus
kahjustatud mängu inventar kahju tekitanud mängijale maha müüa. Hinnaks on uue inventari
soetamismaksumus.

VII.

ÜLDISELT

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 koos Maardu Lauatenniseklubi juhatusega.
Sarja peakohtunik: Andres Lofitski, (andres.lofitski@gmail.com);
Täiendav info ja võistlustulemused
Andres Lofitski
Andres.Lofitski@gmail.com
Tel: +372 5568 3540
www.facebook.com/MaarduLTK

Lauatennisetrennid lastele (algajad) Maardu Põhikoolis: E-R 16:00 – 17:30 (25€ / kuu)
Lauatennisetrennid edasijõudnutele ning täiskasvanutele Maardu Põhikoolis: E-R 17:30 – 19:30 (25€ / 35€ / kuu)

