Pärnu linna 2019. aasta

lahtiste lauatennisemeistrivõistluste
juhend
Eesmärk:
Arendada lauatennist Pärnu linnas. Rikastada võistluskalendrit. Selgitada lahtisel turniiril välja Pärnu
linna 2019. aasta meistrid.
Aeg ja koht:
Pärnu linna 2019. aasta lahtised lauatennise meistrivõistlused viiakse läbi 8. septembril 2019
algusega kell 10 Paikuse spordikeskuses.
Osavõtjad:
Võistlusest võivad osa võtta kõik soovijad olenemata elukohast, vanusest jne. Registreerimine toimub
kohapeal. Meesüksikmänguks palutakse registreeruda hiljemalt 6. septembriks aadressil
arvi.vainula@gmail.com.
Osavõtumaks:
Osavõtumaks on kõigile 5 eurot, mis makstakse kohapeal.
Võistlusklassid:
Võisteldakse nais- ja meesüksikmängus, mees-, nais- ja segapaarismängus. Üksikmängudes selguvad
absoluutklassi turniiridel ka Pärnu linna noorte (sünniaastaga 2002 ja hiljem) ning veteranide
(sünniaastaga 1969 ja varem) nii nais- kui meessoo medaliomanikud.
Võistlussüsteemid:
Meesüksikmäng korraldatakse šveitsi süsteemis, sõltuvalt osalevõtjate arvust mängitakse 5 või 6
vooru. Naisüksikmäng korraldatakse 2 miinuse süsteemis, aga olenevalt võistlejate arvust on
peakohtunikul õigus kasutada ka muud süsteemi. Paigutatakse hetkel kehtiva Eesti reitingu järgi.
Paarismängud korraldatakse ühe miinuse süsteemis. Kui paare registreerub palju ja mängude arv
võib minna suureks, on võimalik kuni poolfinaalini mängida parem kolmest.
Nii üksik- kui paarismängudes mängitakse välja ka kolmas koht.
Autasustamine:
Kuld, hõbe ja pronks jagatakse välja, kui võistlejaid selles klassis on vähemalt 4. Ainult kuld antakse,
kui võistlejaid on 2-3, ühe võistleja puhul jäävad medalid jagamata.
Medalid antakse vaid neile, kes elavad, õpivad või töötavad Pärnu linnas või on Pärnu LTK Vint-90
liikmed. Paarismängudes peavad Pärnu linna MV medalite saamiseks vastama neile tingimustele
mõlemad paari liikmed. Absoluutarvestuses antakse parimale mehele, naisele, noorele (neiule ja
noormehele), veteranidele (naisele ja mehele) ning paarismängude võitjaile karikad või
auhinnaplaadid. Kokku 12 medalikomplekti ja 12 karikat. Sel juhul on võimalik, et üks inimene saab
ühes klassis mitu auhinda.
Üldist:
Võisteldakse ELTLi kinnitatud võistlusmääruste järgi. Mängitakse 3xxx plastikpalliga, vaidluse puhul
otsustab palli loos. Võistlus ei lähe Eesti reitingusse.
Oma osavõtuga seotud kulud kannab iga osaleja ise. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga
osavõtja ise. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohapeal LTK Vint-90 juhatus koos
peakohtunikuga.

