
ELTL-i  Balteco GP seeriavõistluse I etapp

  SAKALA GP
Aeg ja koht : 

Sakala GP rahvusvaheline lauatenniseturniir toimub 25.septembril 2010.a. 

algusega kell 10.00  Viljandi Spordihoones (Vaksali 4 )

Võistlusklassid ja osavõtumaksud :

* Meesüksikmäng 155.- EEK

* Naisüksikmäng 155.- EEK

* Meesjuuniorid (sündinud 1995.a. ja hiljem) 75.- EEK

* Naisjuuniorid (sündinud 1995.a. ja hiljem) 75.- EEK

Registreerimine : Võistlustele registreerimine lõpeb kolm päeva enne 

võistluste algust , hiljemalt  22.septembril : (e-post : ltksakala@hot.ee ) .

Autasustatakse :

Mees - ja naisüksikmängus auhinnad : I koht = 1500.- EEK .

II koht = 500.- EEK .

III koht = 300.- EEK.

IV koht = esemeline auhind

V koht = esemeline auhind

Eraldi mängitavas nais-ja meesjuunioride võistlusklassis auhinnad viiele 

paremale(esikoht 500.- EEK), ülejäänud auhinnad esemelised.

Lisaks üllatusauhinnad .

Võistluste süsteem :  võistlused viiakse läbi 2-miinuse süsteemis, 

koos esimese 32.koha selgitamisega.

Mees - ja naisüksikmängu tulemused lähevad kirja seeriavõistluse üldarvestusse.

Eraldi mängitavad meesjuunioride ja naisjuunioride võistlusklass seeriavõistluse

üldarvestusse ei lähe.1995 .a.ja hiljem sündinud mängijatel võimalus osaleda

kahes võistlusklassis.

Sakala GP peakohtunik : Rauno Põru ( IU ), Viljandi   +372 5055542

     www.ltksakala.ee



27. Sakala lauatennise karikasarja I etapp /

   AS RIS EHITUS auhinnavõistlused

Aeg ja koht : 

27.Sakala lauatennise karikasarja I etapp/AS RIS Ehitus auhinnavõistlused

toimuvad 26.09.2010.a. algusega kell 10.00  Viljandi Spordihoones (Vaksali 4 )

Osavõtjad ja osavõtumaksud :

* täiskasvanud 95.- EEK, alates 01.01.2011.a. 6 ,- EUR

* õpilased, üliõpilased : 45.- EEK, alates 01.01.2011.a. 3,- EUR

Autasustamine : Igal etapil autasustatakse:

* üldarvestuse viite paremat

* parimat veterani 40(sündinud 1971.a. ja varem(VET-40)),

* parimat veterani 60(sündinud 1951.a. ja varem(VET-60)),

* parimat naismängijat (N ),

* parimat noormeest ja neidu(sündinud 1993 - 1995(P-18 ; T-18)),

* parimat poissi ja tüdrukut(sündinud 1996 - 1998(P-15; T-15)),

* parimat poissi ja tüdrukut(sündinud 1999 ja hiljem (P-12; T-12)).

* Etapi võitjale 100,- EUR

Võistluste süsteem :

Mängitakse kahe miinuse süsteemis koos kõikide kohtade selgitamisega.

Kõik kohtumised mängitakse ´´parem viiest´´ . Võistluste finaal mängitakse

´´parem seitsmest´´. Suure osavõtjate arvu korral on võistluste peakohtunikul

õigus mängida miinusringis osa mänge ´´parem kolmest´´.

Registreerimine :

Võistlustele registreerimine toimub võistluspäeva hommikul ning lõpeb 9.45 .

XXVII Sakala lauatennise karikasarja peakohtunik on : 

Aleksandr Kirpu,NU (+37256616743)


