
Tänavugi sajab Pärnu sarjas kulda! 

 
 

Pärnu Lauatenniseklubi Vint-90 
XXXII sarivõistluse juhend 
 
Eesmärk: Populariseerida lauatennist Pärnumaal ja kogu Eestis. Rikastada ja tihendada Eesti 
Lauatenniseliidu võistluskalendrit. Ergutada lauatennisiste pidevalt treenima ja pakkuda neile 
võimalust võrrelda oma mängutaset teistega kogu hooaja jooksul. 
 
Magnet: Sarjas loositakse igal etapil kõigi osalejate vahel välja ühegrammine kuldplaat, mille 
pani välja AS Tavid. Loosimine toimub alati kell 10 ja sellest võtavad osa võistlustel osalejate 
registreerimistalongid. Loosimisel osalemiseks peab isiklikult kohal viibima. 
 
Sarivõistluse süsteem: Sarivõistlus koosneb kuuest ühepäevasest osavõistlusest ehk etapist ja 
need toimuvad järgmistel kuupäevadel: 
 
2. oktoobril 2010  
30. oktoobril 2010 
27. novembril 2010 
23. jaanuaril 2011 
12. veebruaril 2011 
26. märtsil 2011 
 
Võistluse etapid on ELTL võistluskalendris, sarja juhendi leiab soovija lauatennise 
kodulehekülgedelt. 
 
Sarivõistluse kõik etapid algavad kell 10. Etappide läbiviimisel kasutatakse mitmeid 
miinusringe hõlmavat võistlustabelit.  
Igal etapil selgitatakse välja 64 paremat kohta. 
Kokkuleppel Eesti Lauatenniseliiduga lähevad sarivõistluse kõigi etappide tulemused arvesse 
Eesti reitingu koostamisel. 
 
Punktiarvestus: Igal osavõistlusel jagatakse punkte vastavalt juhendi lisas 1 sätestatud 
tingimustel. 
Sarivõistluse lõplik paremusjärjestus selgitatakse välja võistleja poolt üksikutel etappidel 
kogutud punktide summa abil, kusjuures igaühel lähevad arvesse viie parema etapi punktid. 
Sarivõistluse üldvõitja ja igasuguse muu paremusjärjestuse selgitamisel on võrdsete punktide 
korral parem see mängija, kes kogus viimasena rohkem punkte. Kui need on võrdsed, 
vaadatakse eelviimast, siis eeleelviimast jne etappi. Kui auhinnavõitja ka ni ei selgu, määrab 
paremuse paigutusreiting. 
 
Osavõtjad: Sarivõistlusest lubatakse osa võtta kõigil Eesti lauatennisistidel sõltumata 
reitingust, vanusest ja soost. Auhindade jagamisel nõutakse vajadusel osavõtjalt vanust 
tõendavat dokumenti. Võrdsetel alustel kohalike mängijatega võivad sarivõistlusel osaleda ka 
mängijad väljaspoolt Eestit. 
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Võistlejate paigutamine turniiritabelisse: Kuna sarivõistluse kõik etapid viiakse 
tavakohaselt läbi absoluutklassis (ühine nii meestele kui naistele), siis kasutatakse võistlejate 
paigutamisel turniiritabelisse järgmisi reegleid: 
 
-    mehed paigutatakse tabelisse Eesti reitingu alusel. 
-    kõik naised paigutatakse võistlustabelitesse meeste reitingu alusel, mis saadakse naiste 
reitingut 10 punkti võrra vähendades. 
-    kõik reitinguta osavõtjad paigutatakse perekonnanimede tähestikulises järjekorras tabelisse 
pärast viimast Eesti reitingus olevat mängijat. 
-    väljaspoolt Eestit võistlusele tulnud ja Eesti reitingut mitteomavate mängijate paigutamise 
tabelitesse otsustavad korraldajad. 
 
Osavõtumaks: Osavõtumaks on 100 EEK.  
Pärnu Vint-90 täiskasvanud liikmed maksavad 75 krooni. Vint-90 liikmetega võrdsetel 
alustel, kuid seda kuni esimese puudumiseni käesolevast sarivõistlusest, saavad osalemise eest 
tasuda ka need teiste klubide mängijad, kes eelmises, XXXI sarjas kogusid finaalturniiridel 
punkte kõigil kuuel etapil (nimekiri juhendi lisa 2). Kõik Pärnu ja Pärnumaa noormängijad 
maksavad osavõtumaksu 50 krooni. 
 
Võistluste korraldamine: Sarivõistlust juhib ja korraldab Pärnu LTK Vint-90 (president Enn 
Hallik, telefon tööl 44 77076, kodus 44 29015, mobiil 51 03712, e-mail hallik@uninet.ee), 
kes kindlustab igale etapile ja sarja kokkuvõtteks auhinnafondi. Võistlused toimuvad reeglina 
Pärnu maakonnas Paikuse spordihoones (telefon 44 53392). Karikasarja peakohtunik on Arvi 
Vainula (IU Pärnu, telefon tööl 44 70006, kodus 44 34187, mobiil 56 53893, e-mail 
arvi@avpb.ee).  
 
Registreerimine: Sarja etappidel toimub osavõtjate registreerimine võistlussaalis 45 minuti 
jooksul enne võistluse algust. Registreerunuks loetakse mängija, kes on tasunud 
osavõtumaksu. Tabelisse paigutamine toimub pärast registreerimise lõppu. 
 
Autasustamine: Iga osavõistluse võitja saab Pärnu karikasarja musta medali. Igal etapil saab 
auhinna kolm paremat, parim naine, välismaalane, Vint-90 mängija, võistlusklasside L-17 
(1994-97), L-13 (1998-1999), L-11 (2000 ja hiljem), V-40 (1962-71), V-50 (1952-61), V-60 
(1951 ja varem) parim, parim meesmeistersportlane, parim naismeistersportlane, parim 
meesmeistrikandidaat, parim naismeistrikandidaat, parim I järgu meesmängija, parim I järgu 
naismängija, parim II järgu meesmängija, parim II järgu naismängija, parim III järgu 
meesmängija ja parim III järgu naismängija. Seega jagatakse igal etapil maksimaalselt välja 
22 auhinda. Auhinnad jagatakse järjekorras, mille määrab turniiri paremusjärjestus. Kui 
mõnes klassis võistlejaid ei ole, jäävad need auhinnad välja andmata. 
 
Sarja üldvõitja nimi graveeritakse Pärnu karikasarja rändkarikale. 
Sarja lõppauhindadeks on karikad, sarja üldvõitja saab lisaks 1000 krooni. 
 
Auhinnad saavad: 
 
-    kolm paremat meest 
-    kolm paremat naist 
-    parim L-17 mängija 
-    parim L-13 mängija 
-    parim V-40 mängija 



-    parim V-50 mängija 
-    parim V-60 mängija 
-    parim Vint-90 mängija 
-    parim meesmeistersportlane 
-    parim naismeistersportlane 
-    parim meesmeistrikandidaat 
-    parim naismeistrikandidaat 
-    parim I järgu mees 
-    parim I järgu naine 
-    parim II järgu mees 
-    parim II järgu naine 
-    parim III järgu mees 
-    parim III järgu naine 
-    parim järguta mees 
-    parim järguta naine 
 
Ükski osavõtja ei saa ei etappidel mitut auhinda, lõppauhindu võib teenida mitu. Lõppauhinna 
saamiseks peab mängija olema kogunud punkte vähemalt neljal etapil. 
 
Üldiselt: Sarjas osalevaid lauatennisiste ei majutata ega toitlustata, kõik kulud kannab kas 
võistleja ise või teda lähetanud klubi. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise. 
Sarivõistluse käigus esile kerkinud probleemid lahendab võistluse korraldaja Pärnu 
Lauatenniseklubi Vint-90, konsulteerides vajaduse korral Eesti Lauatenniseliidu juhatusega. 
 
Enn Hallik, 
Pärnu LTK Vint-90 president, 
 
Arvi Vainula, 
ETTU kohtunik, 
Pärnu karikasarja peakohtunik 
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Lisa nr.1 
 
XXXII Pärnu karikasarjas saavad 
osalejad punkte järgmiselt: 
 
 

 
 1. koht 99 punkti 
2. koht 91 punkti 
3. koht 87 punkti 
4. koht 84 punkti 
5. koht 82 punkti 
6. koht 81 punkti 
7. koht 80 punkti 
8. koht 79 punkti 
9. koht 78 punkti 
10. koht 77 punkti 
11. koht 76 punkti 
12. koht 75 punkti 
13. koht 74 punkti 
14. koht 73 punkti 
15. koht 72 punkti 
16. koht 71 punkti 
17. koht 70 punkti 
18. koht 69 punkti 
19. koht 68 punkti 
20. koht 67 punkti 
21. koht 66 punkti 
22. koht 65 punkti 
23. koht 64 punkti 
24. koht 63 punkti 
25. koht 62 punkti 
26. koht 61 punkti 
27. koht 60 punkti 
28. koht 59 punkti 
29. koht 58 punkti 
30. koht 57 punkti 
31. koht 56 punkti 
32. koht 55 punkti 
33. koht 54 punkti 
34. koht 53 punkti 
35. koht 52 punkti 
36. koht 51 punkti 
37. koht 50 punkti 
38. koht 49 punkti 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
39. koht 48 punkti 
40. koht 47 punkti 
41. koht 46 punkti 
42. koht 45 punkti 
43. koht 44 punkti 
44. koht 43 punkti 
45. koht 42 punkti 
46. koht 41 punkti 
47. koht 40 punkti 
48. koht 39 punkti 
49. koht 38 punkti 
50. koht 37 punkti 
51. koht 36 punkti 
52. koht 35 punkti 
53. koht 34 punkti 
54. koht 33 punkti 
55. koht 32 punkti 
56. koht 31 punkti 
57. koht 30 punkti 
58. koht 29 punkti 
59. koht 28 punkti 
60. koht 27 punkti 
61. koht 26 punkti 
62. koht 25 punkti 
63. koht 24 punkti 
64. koht 23 punkti 
65.-80. koht 16 punkti 
81.-96. koht 12 punkti 
97.-112. koht 8 punkti 
113.-128. koht 4 punkt 
 
 
 
Arvi Vainula, sarja peakohtunik 
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Lisa nr.2 
 

 

XXXII Pärnu karikasarjas võivad lauatenniseklubi “Vint-90" liikmetega võrdsetel alustel, 
kuid seda siiski vaid kuni nende esimese puudumiseni käesolevast sarivõistlusest, 
osaleda ka need allpooltoodud sportlased, kes eelmisel s.o. XXXI karikasarjas kogusid 
punkte kõigi kuue osavõistluse finaalturniiril: 
 
 

Nikonorov Aleksei  
 
Saar Janek 

 
Vihuri Priit 
 
Veidrik Rünno 

 
Sullakatko Heiki 
 
Kaurov Neeme 
 
Kaulinš Ilmars 

 
 
 
 
E. Hallik 
Pärnu LTK "Vint-90" president 
 
Arvi Vainula IU 
Pärnu karikasarja peakohtunik 
 

 


