
VIRU-NIGULA  VI KARIKAVÕISTLUS  2010-2011 
 
AEG ja KOHT 
1. etapp toimub 10.oktoobril 2010 aastal algusega kell 12.00 Viru-Nigula Spordihoones. 
Registreerimine lõpeb 5. minutit enne võistluste algust Paigutamine toimub reitingu alusel. 
2. etapp – 14.11.2010 paigutamine toimub eelneva etapi tulemuse järgi,uued mängijad paigutatakse lõppu 
reitingu põhjal.Reitingu puudumisel registreerimise järjekorras. 
3.etapp –12.12.2010 sama süsteem nagu 2. etapil 
4.etapp –16.01.2011 sama süsteem nagu 3 etapil 
5.etapp – 13.02.2011 paarismäng,paigutamine reitingu alusel.Mängivad nii mees-,nais- kui ka segapaarid 
kõik koos.Punktide arvestus nagu üksikmängude puhul: 1.koht 50p. 2. 47p. jne iga mängija kohta. 
6.etapp – 20.03.2011 sama süsteem nagu 2-4 etapil. 
7.etapp –17.04.2011 Paigutamine reitingu alusel, 2 miinuselise tabeliga – kõik kohad mängitakse välja. 

Kõik etapid algavad kell 12.00 
 
OSAVÕTJAD ja OSAVÕTUMAKSUD 
Osaleda võivad kõik lauatennist harrastavad mängijad sõltumata kodakondsusest ja elukohast. 
Osavõtumaksud:              *täiskasvanud  50.-krooni 
                                         *noormängijad (õpilased,üliõpilased) 25.-krooni 
 
VõISTLUSSüSTEEM   
Viru-Nigula karikasari viiakse läbi seitsme-etapilisena, millest üldarvestusse läheb kuue  parema etapi 
tulemus.Tabelisse paigutamine ei toimu igal etapil reitingu alusel. Kõik mängud lähevad Eesti edetabeli 
punktisüsteemi. Võistlussüsteem selgub kohapeal kõikide kohtade selgitamisega – igaüks saab ca 6 mängu. 
Kõik kohtumised mängitakse parem viiest.Peakohtunik Pekka Laidinen,tel.5272757,e-
mail:pekkalai@hot.ee.7 etapi kokkuvõttes üldvõitja saab rändkarika – juhul kui üks mängija suudab võita 3 
aastat järjest,jääb karikas talle päriseks. 
 
Kõik võistlejad (mehed,naised,noored) mängivad koos, kusjuures eriarvestuse parimad selgitatakse üldise 
paremusjärjestuse alusel peale viimast etappi. 
Osavõtumaksudest moodustub auhinnafond,mis jagatakse peale 7 etappi järgmiselt : 
1.Üldvõitja 20%-kui selleks on naisterahvas,siis parim mees saab auhinna ,mis on punkt 2. 
2.Parim naissoost mängija 10% 
3.Parim veteran 10%,sünd .1960 ja varem 
4.Parim Vasta kooli õpilane  1.koht10%    2. koht6%  3.koht  4%  (Auhinna saab juhul,kui on osalenud 7/4 
etapil). 
5.Parim külaline (õpilane kuni 9 klass – saab auhinna,kui on osalenud 7/4 etapil) – 10%, juhul kui 
üldvõitjaks on õpilane kuni 9 klassist,siis külalise auhinna saab järgmine õpilasest osaleja pingereast. 
6.30% võistlustega seotud kulude katteks. 
 
ÜLDISELT 
 Seeriavõistluse käigus esile kerkinud probleemid lahendavad  võistluse korraldajad kohapeal. Oma 
tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise.  
Igal etapil saavad auhindu aga järgmiselt : 

• Parim mees 
• Parim naissoost mängija 
• Parim noormees (kuni 9 klass) 
• Parim veteran sünd. 1960 ja varem 
• Parim Vasta kooli õpilane 
• Võimaluste korral kõikidele osalejatele meene. 

      


