EESTI NOORTE TOP8
Juhend
Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 3 vanuserühmas järgmiselt:
17.04.2021.a.
“Kadetid”
Narva
15.05.2021.a.
“Juuniorid” ja ”Minikadetid” Aseri

Võistlusklassid
Võistlused peetakse järgmistes võistlusklassides :
•
•

Kadettide noormeeste üksikmäng
Kadettide neidude üksikmäng

- sündinud 2006 ja hiljem
- sündinud 2006 ja hiljem

•
•
•
•

Juuniorite noormeeste üksikmäng
Juuniorite neidude üksikmäng
Minikadettide poiste üksikmäng
Minikadettide tüdrukute üksikmäng

- sündinud 2003 ja hiljem
- sündinud 2003 ja hiljem
- sündinud 2009 ja hiljem
- sündinud 2009 ja hiljem

Osavõtjad ja osavõtumaksud
Osavõtjate valik kõigis võistlusklassides toimub alljärgnevalt :
• 4 paremat vastavalt Eesti noorte 2021 a. Individuaalsete meistrivõistluste tulemustele
• 3 vastavalt viimasele vähemalt 1 kuu enne võistluse toimumist avaldatud reitingule
• 1 "wild card" vastavalt ELTL juhatuse otsusele, mille aluseks on koondise peatreeneri
ettepanek
Osavõtust loobumise korral kutsutakse täiendavalt osalema vastava võistlusklassi järgmine
kõrgema reitinguga mängija, jne
Osavõtumaksu antud võistlusel ei ole.

Registreerimine
ELTL saadab klubidele võistlusele kutsutute nimekirja. Turniirist osavõtt või osavõtust
loobumine tuleb kinnitada ELTL'is hiljemalt nädal enne vastava vanuseklassi turniiri algust.
Kõik kinnitused / loobumised tuleb teatada e-posti aadressile registreeri@lauatennis.ee.
Koos registreerumisega annab võistleja nõusoleku võistlusprotokollide avalikustamiseks,
võistlustulemuste ning fotode kajastamiseks sotsiaalmeedias ja meedias
(ajakirjandus,television,raadio), võistlustulemuste töötlemiseks (reitingu koostamisel) ning
edetabelite avaldamiseks.

Võistlussüsteem
Mängitakse kehtivate ITTF reeglite järgi turniiri süsteemis.
Kohtumised mängitakse " parem viiest " .
Paigutus turniiritabelisse vastavalt viimasele vähemalt 1 kuu enne võistluse toimumist avaldatud
reitingule.

Autasustamine
Iga võistlusklassi I, II, III koha saavutanuid autasustatakse vastava koha medaliga.

Üldine
Oma tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise. Võistlustulemusi arvestatakse Eesti reitingu
koostamisel. Kõik juhendiga sätestamata küsimused ja võistluste korraldamise käigus tekkivad probleemid
lahendab võistluste peakohtunik.

Võistlust korraldava klubi kohustused ELTL-i ees
o hiljemalt 18 tunni jooksul peale võistluse lõppu
• kirjutama ELTL veebi pressiteate
• lisama pressiteatele vähemalt 800x600 pikselise resolutsiooniga, jpg formaadis kvaliteetsed
fotod võitjatest
• lisama võistlustabeli koos tulemustega seti detailsusega
Juhul kui võistlust läbiviiv klubi ei täida käesolevas punktis talle pandud kohustusi, on ELTL’il õigus
vähendada võistluse läbiviimiseks kokkulepitud summat 100€ võrra.
o hiljemalt 3 päeva jooksul peale võistlust
• saatma ELTL’Ie reitingufaili

