
XXVII SAKALA KARIKASARJA JUHEND 
 
Hooajal 2010/2011 korraldab lauatenniseklubi Sakala 27. korda 
seeriavõistluse Sakala karikasari. XXVI sarjas osales 232 mängijat. 
Sakala karikavõistluse üldvõidu on saavutanud: 
Peeter Allikoja (esimese sarja võitja 1984/1985 hooajal) 
Priit Vihuri (3 korda) 
Jaanus Allikoja (14 korda) 
Margus Susi (2 korda) 
Margus Kask 
Antti Luigemaa 
Oleg Kartuzov (3 korda) 
Igors Sidorovs 
Sakala karikasarja raames on mängitud 155 etappi. XXVII Sakala 
lauatennise karikasarjas mängitav I etapp on 156 . 
 
Osavõtjad ja osavõtumaksud 
Osaleda võivad kõik lauatennist harrastavad mängijad sõltumata 
kodakondsusest ja elukohast. 
Sakala XXVI karikasarja osavõtumaksud: 
- täiskasvanud 95 krooni, alates 01.01.2011.a. 6 EUR. 
- õpilased, üliõpilased 45 krooni, alates 01.01.2011.a. 3 EUR. 
 
Aeg ja koht 
Kõik XXVI Sakala karikasarja etapid mängitakse Viljandi Spordihoone 
Suures saalis algusega kell 10:00. 
I etapp / AS RIS Ehitus auhinnavõistlus: 26. 09. 2010. a.  
II etapp / Matti Kallaspooliku mälestusvõistlused  31. 10. 2010. a.  
III etapp / JOOLA auhinnavõistlus: 14. 11. 2010. a. 
IV etapp /  AS Electrum auhinnavõistlused : 16. 01. 2011. a.  
V etapp /  Silindia Ehitus AS auhinnavõistlused : 11.04.2011.a. 
VI etapp / Spordikooli auhinnavõistlus: 8. 05. 2011. a. 
Võistlustele registreerimine lõpeb 15 minutit enne võistluste algust 

(kell 9.45). 

 

Võistlussüsteem 
XXVII Sakala lauatennise karikasarja seeriavõistlus viiakse läbi 
kuueetapilisena, 
millest arvestusse lähevad nelja parema etapi tulemused. 
Mängitakse kahe miinuse süsteemis kõigi kohtade selgitamisega. Kõik 
kohtumised peetakse „parem viiest“ v.a. võistluse finaal, mis peetakse 
„parem seitsmest“. Suure osavõtjte arvu korral mängitakse osa mänge 
„parem kolmest“ (kohamängud, miinusring). 
 



Tabelisse paigutatakse mängijad vastavalt Sakala karikasarja koefitsiendile, 
uutel mängijatel arvestatakse Eesti reitingut, kui nad on oma osavõtusoovist 
teatanud sarja peakohtunikule vähemalt üks päev enne võistluspäeva. 
 

Tabelisse paigutamisel ei arvestata klubilist kuuluvust. 
Välisvõistlejate paigutuse otsustab peakohtunik. 
 
Kõik võistlejad (mehed, naised, noored) mängivad koos. Eriarvestuse 
parimad selgitatakse üldise paremusjärjestuse alusel. 
 
Autasustamine 
Igal etapil autasustatakse: 
* üldarvestuse kolme paremat, 
* parimat veterani 40(sündinud 1971. a. ja varem (Vet40)), 
* parimat veterani 60 (sündinud 1951.a. ja varem (Vet60)), 
* parimat naismängijat (N), 
* parimat noormeest ja neidu (sünd. 1993 – 1995 (P18,T18)), 
* parimat poissi ja tüdrukut (sündinud 1996 – 1998 (P15,T15)), 
* parimat poissi ja tüdrukut (sündinud 1999 ja hiljem (P12,T12)). 
Igal etapil esikoha auhind 100,- EUR .  Sponsoritel on õigus anda etapil eriauhindu. 
Sarja üldvõitjat autasustatakse rändkarikaga ja 1500 krooniga. Auhinnad 
saavad kõigi 10 võistlusklassi 3 paremat mängijat sarja kokkuvõttes. 
Võistluse auhinnafond moodustub osavõtumaksudest. 
 
Punktiarvestus 
Igal etapil saab üldarvestuse punkte alljärgnevalt: I koht – 201 punkti, II 
koht – 199 punkti, III koht – 198 punkti, IV koht – 197 punkti, jne. kuni 
196. koht ja järgnevad saavad 5 punkti. 
Üldarvestuses lähevad arvesse nelja parema etapi punktid, punktide 
võrdsuse korral määrab paremuse viimase etapi tulemus. 
 
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 või Viljandi Lauatenniseklubi Sakala juhatus. 
Sarja peakohtunik: Aleksandr Kirpu (aleksa69@hot.ee; tel.56616743) 
Täiendav info ja võistlustulemused www.ltksakala.ee. 
***Tere tulemast XXVII Sakala lauatennise karikasarja võistlusele!*** 


