
Pärnumaa Ecobirch seeriavõistluse juhend (2019-2020)

Eesmärk:
Arendada lauatennist Pärnu maakonnas ja kogu Eestis. Äratada huvi lauatennise vastu noorte seas.
Luua Pärnumaa sportlastele võimalus võistlemiseks kodu lähedal.

Aeg ja koht:

Seeriavõistlus on 8-etapiline. Etapid toimuvad järgmiselt:
1. etapp: 14.september 2019.a. Pärnu-Jaagupi Spordihoones algusega kell 10:00
2. etapp: 27.oktoober 2019.a. Pärnu-Jaagupi Spordihoones algusega kell 10:00
3. etapp: 24.november 2019.a. Paikuse Spordikeskuses algusega kell 10:00
4. etapp: 08.detsember 2019.a. Paikuse Spordikeskuses algusega kell 10:00
5. etapp: 11.jaanuar 2020.a. Pärnu-Jaagupi Spordihoones algusega kell 10:00
6. etapp: 02.veebruar 2020.a. Pärnu-Jaagupi Spordihoones algusega kell 10:00
7. etapp: 07.märts 2020.a. Paikuse Spordikeskuses algusega kell 10:00
8. etapp: 19.aprill 2020.a. Paikuse Spordikeskuses algusega kell 10:00

Kui mingil põhjusel on vaja muuta võistluse kuupäeva, siis teatatakse sellest Eesti Lauatenniseliidu
veebilehel vähemalt kaks nädalat ette.

Osavõtjad ja registreerimine:
Osa saavad võtta kõik soovijad, kes tasuvad kohapeal osavõtumaksu: ühe etapi osavõtumaks
täiskasvanuile kõikidel etappidel on 10 eurot ja õpilastele ning üliõpilastele 5 eurot. Võistlusele
registreerimine algab 30 minutit ja lõppeb 5 minutit enne turniiri algust. Alates 01.09.2019 tuleb klubilist
kuuluvust mitte omavatel täiskasvanutel mängijatel maksta ELTL reitingusse minevatel võistlustel lisaks
osavõtutasule 5 eurot võistluse kohta korraldajale, millest 4 eurot läheb alaliidule ning 1 euro korraldajale.
Mängija, kes saab ELTL ID aastal 2019 on jooksval aastal sellest kohustusest vaba ning temale hakkab see
kehtima järgmisel aastal ehk 01.01.2020

Võistluse süsteem:
Võistlus on 8-etapiline, millest kokkuvõttearvestusse lähevad 6 parema etapi tulemused (auhinna
saamiseks tuleb osaleda vähemalt viiel etapil). Etapil antakse punkte järgnevalt: 1. koht-201 punkti, 2.-
199, 3.-198 jne kuni 200.-1 punkt. Viimasel etapil antakse 20 lisapunkti. Turniir koosneb plussringist,
miinusringist ja kohamängudest. Mängitakse ühes võistlusklassis (mehed, naised ja lapsed üheskoos).
Mängud toimuvad üldjuhul „parem viiest“, kuid suure osavõtjate arvu korral toimub osa mänge „parem
kolmest“ (miinusringis ja kohamängud). Finaalmäng mängitakse "parem seitsmest". Võistlustabelisse
paigutatakse mängijad vastavalt hetkel kehtivale ELTL-i reitingule. Selleks et paigutada mehed ja
naised samasse turniiritabelisse, korrutatakse naismängijate reitingukoht 5-ga. Kui niimoodi saadud
reitingukoht ühtib meesmängija reitingukohaga, saab parema paigutuse meesmängija. Reitinguta
mängija ja välismängijate tabelisse paigutamise otsustab peakohtunik. Mängud lähevad ELTL-i reitingu
arvestusse.

Autasustamine:
Igal etapil autasustatakse parimaid mängijaid järgnevalt:
kolmele paremale mängijale järgmised auhinnad (I koht 50 eurot ja karikas, II koht karikas, III koht
karikas),
etapi eriklasside parimaid autasustatakse medalitega.
Eriklassid on järgmised:
Mehed - 40 - mehed sünniaastaga 1979-2000 Parimale medal
Naised - 40 - naised sünniaastaga 1979-2000 Parimale medal
M11, N11 - poisid ja tüdrukud, kes on sündinud 2008 või hiljem Kolmele parimale medal



M15, N15 - poisid ja tüdrukud, kes on sündinud 2004-2007 Kolmele parimale medal
M18, N18 - poisid ja tüdrukud, kes on sündinud 2001-2003 Kolmele parimale medal
naised 40+ naised sünniaastaga 1960-1980 Parimale medal
mehed 40+ mehed sünniaastaga 1960-1980 Parimale medal
naised 60+ naised sünniaastaga 1950-1959 Parimale medal

mehed 60+ mehed sünniaastaga 1950-1959 Parimale medal
naised 70+ naised sünniaastaga 1949 või varem Parimale medal
mehed 70+ naised sünniaastaga 1949 või varem Parimale medal
reitinguklass 300+;

Parimale medal
reitinguklass 400+;

Parimale medal
välismängijad;

Parimale medal

Eriklasside arvestust peetakse üldarvestuses saavutatud koha järgi. Üldkokkuvõttes autasustatakse
seeriavõistluse üldarvestuse kolme paremat ja parimat naist (auhinnafondi rahaline väärtus: 800 eurot) ja
samuti kõigi eriklasside kolme paremat (auhindadeks lauatennisevarustus), reitinguklassides
autasustatakse parimaid ainult etappidel. Üldarvestuses keegi kaht auhinda ei saa. Kui kaks või enam
võistlejat koguvad üldarvestuses sama punktisumma, siis saab parema koha see, kes oli viimasel
(hilisemal) etapil edukam. Seeriavõistluse üldarvestuse auhinnad panevad välja sponsorid.

Üldist:
Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi. Oma osavõtuga seotud kulud katab iga
osavõtja ise. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise. Kõik juhendis määratlemata
küsimused lahendavad korraldajad kohapeal (vajaduse korral konsulteeritakse ELTL juhatusega).
Võistluse viivad läbi Pärnu-Jaagupi LTK (Andres Somer, tel 53624410) ja LTK Pärnu Vint-90 (Enn
Hallik, tel 5103712).
Võistluse peakohtunik on Andres Somer. Abikohtunikud: Madis Koit, Oleg Safonov.


