LAUATENNISEKESKUSE GP 2012/2013
Asukoht: Pärnu mnt 139C, Tallinn (Sparta Spordiklubi)
Aeg:
10.11.2012 LTK GP
01.12.2012 LTK GP
09.02.2013 LTK GP /ELTL Balteco GP
04.05.2013 LTK GP
08.06.2013 LTK GP Finaal
Registreerumine ja osavõtjate kontroll hiljemalt võistluspäeva hommikul 09:40. Võistluse algus 10:00.
Eesmärk: Aktiveerida ümbruskonna lauatenniseelu erineva tasemega võistlejate seas. Anda
noormängijatele võimalus sõltumata tasemest võistelda kodu lähedal, tunnustada osavõttu ja võtta
sportlikku ning kõlbelist eeskuju parimatelt mängijatelt. Lauatennisekeskus ootab staažikatelt
mängijatelt väärikat käitumist.
Võistlusklass ja osavõtutasu:
1. Üldklass . Mehed ja naised mängivad ühes klassis
- Osavõtutasu: 8€.
- 1995 a ja hiljem sündinute osavõtutasu: 6€.
2. Lasteklass . Osa võivad võtta kõik reitinguta mängijad, kes on sündinud 2000 ja hiljem.
Osavõtutasu 4€
Etapi parimate austasustamine:

Üldklass
1. I-III koht meenega ning rahaliselt 1-8 koht vastavalt 50€, 40€, 35€, 30€, 25€, 20€,
15€, 10€.
2. Parim naine 30€ (lisaks võimalikule auhinnale 1-8 hulgas)
3. Parim kadett noormees ja neiu ( sündinud 1998 ja hiljem)
4. Parim juunior noormees ja neiu ( sündinud 1995-1997)
5. Parim veteran 40+ mees ja naine (sündinud 1973 – 1954)
6. Parim veteran 60+ mees ja naine (sündinud 1953 ja varem)
7. Parim Lauatennisekeskuse mängija
Parimat naist, parimat omas vanuseklassis, parimat Lauatennisekeskuse mängijat autasustatakse
karikaga. Vanuseklassi auhind antakse vastava vanuseklassi parimale alates 4 kohast üldklassis.
Parima Lauatennisekeskuse mängija auhind antakse paremusjärjestuses parimale
Lauatennisekeskuse klubi mängijale, kes pole käesoleval etapil auhinnatud.
Lauatennisekeskuse GP/Balteco GP etapil, kus mängivad mehed ja naised eraldi klassides, kehtib
vastava võistluse kohta määratud eraldi juhend ja auhinnaskeem.

Lasteklass
1. I , II, III poiss ja tüdruk sünd 2000-2001
2. I , II, III poiss ja tüdruk sünd 2002 ja hiljem
3. Kõik ülejäänud lapsed saavad osavõtudiplomi.
Üldklassi üldkokkuvõte ja autasustamine:
Iga etapi üldklassi esimene saab 100 punkti, teine 98p, kolmas 97p, 99 koht ja järgnevad 1p.
Üldkokkuvõttes võidab neljal etapil viiest enim punkte kogunud võistleja. Punktide võrdsuse korral
loetakse paremaks finaalturniiril parema tulemuse saavutanud mängijat või kui kumbki finaaletapil ei
osalenud, siis kes oli parim viimati osavõetud etapil.
Lauatennisekeskuse GP/Balteco GP etapil, kus mängitakse naised mehed eraldi, saavad nii mehed,
kui naised punktid vastavalt saavutatud kohale omas klassis.
Üldarvestuse I-III autasustatakse rahaliselt vastavalt 150€, 100€, 50€ ja karikatega. Esikoha
saavutanud võistleja nimi graveeritakse rändkarikale, mille hoidja on Lauatennisekeskus.
Vanuseklasside parimaid autasustatakse karikaga.

Võistlussüsteem:
Üldklassis mängitakse kahe miinuse süsteemis kõigi kohtade väljamängimisega. Mängud toimuvad
parem viiest. Finaal ja 3-4 koha mäng mängitakse parem seitsmest. Miinusringi võitja saavutab III
koha.
Lasteklassis mängitakse parem kolmest. Mängitakse ühes klassis poisid-tüdrukud ja kõik
vanuseklassid. Võistlussüsteem selgub peale osavõtjate registreerumist kohapeal. Võistlejate
paigutamisel tabelisse arvestatakse ELTL viimast avaldatud reitingut. Reitinguta mängija või
välismaalase paigutamise otsustab võistluse peakohtunik.
Suure osavõtu korral ja äärmisel juhul on peakohtunikul õigus kooskõlas korraldajaga muuta
võistlussüsteemi, et mahtuda ettemääratud ajalimiitidesse.
Juhul kui üldklassi viimaste paigutusega mängijad saavad tingituna võistlejate arvust
/võistlussüsteemist mängida 3 või vähem mängu, tagastatakse 50% osavõtutasust.
Üldklassi mängud kantakse ELTL reitingusse. Lasteklassi mänge ei kanta ELTL reitingusse.
Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga võistleja individuaalselt.
Tingimused: Mängitakse Cornilleau 540 /Butterfly Octet 25 laudadel. Põrand Gerflor.
Peakohtunik: Aleksandr Kirpu
Korraldaja: Marko Männik
Lauatennisekeskus
www.lauatennisekeskus.ee
+372 5117525, marko.mannik@manniks.com

