
                                                                              
 

 EESTI VETERANIDE MEISTRIVÕISTLUSED LAUATENNISES 2020 
 

                                                                          Juhend 
Aeg ja koht 
21.03.2020.a. Tallinn, Männiliiva 7, TalTechi spordihall             Korraldaja : ELTL 
 

Peakohtunik 
Võistluste peakohtunik on Hr. Aleksandr Kirpu, IU Tartu. Telefon +372 56616743 .                                                          
E-post : aleksandr.kirpu@tammegymnaasium.ee 
 

Võistlusklassid 
 
Võistleja sünniaasta määrab ära võistlusklassi, teises võistlusklassis võistelda ei ole lubatud. 
 
Üksikmängud : 
M40  -  mehed sünniaastaga 1971-1980 
M50  -  mehed sünniaastaga 1966-1970 
M55  -  mehed sünniaastaga 1961-1965 
M60  -  mehed sünniaastaga 1956-1960 
M65  -  mehed sünniaastaga 1951-1955 
M70  -  mehed sünniaastaga 1946-1950 
M75  -  mehed sünniaastaga 1941-1945 
M80  -  mehed sünniaastaga 1936-1940 
M85  -  mehed sünniaastaga 1931-1935 
M90  -  mehed sünniaastaga 1930 või varem 
N40  -  naised sünniaastaga 1971-1980 
N50  -  naised sünniaastaga 1961-1970 
N60  -  naised sünniaastaga 1951-1960 
N70  -  naised sünniaastaga 1950 või varem 
 
Paarismängud : 
MP40, NP40  -  mehed ja naised sünniaastaga 1971-1980 
MP50, NP50  -  mehed ja naised sünniaastaga 1961-1970 
MP60, NP60  -  mehed ja naised sünniaastaga 1951-1960 
MP70, NP70  -  mehed ja naised sünniaastaga 1950 või varem 
 
 



 
Segapaarismängud : 
SP40  -  mehed ja naised sünniaastaga 1971-1980  
SP50  -  mehed ja naised sünniaastaga 1961-1970 
SP60  -  mehed ja naised sünniaastaga 1951-1960 
SP70  -  mehed ja naised sünniaastaga 1950 või varem 
Üks paarismängu partneritest võib kuuluda vanemasse vanusegruppi. Sellisel juhul võisteldakse noorema 
partneri vanusegrupis. 

 
Osavõtjad ja osavõtumaksud 
 
Osa vōivad vōtta kōik Eesti kodakondsust omavad vōi 3 viimast aastat Eestis alaliselt elanud ning 
tähtaegselt registreeritud ja osavõtumaksu tasunud lauatennisistid. Eesti veteranide 
individuaalsetel.meistrivõistlustel osalejal ei ole lubatud osaleda mõne teise riigi veteranide 
individuaalsetel meistrivõistlustel. Osavõtumaksu suurus üksikmängus on 12€, mille vōib tasuda 
enne vōistluse algust kohapeal. Paarismängu osavõtumaks on 12€ paari kohta.  

 
Registreerimine 
 
Täidetud registreerimisvorm saata hiljemalt 17.03.2020 e-posti aadressile registreeri@lauatennis.ee.  
Registreerimisvormi leiad ELTL kodulehelt võistlusjuhendite leheküljelt. 
Registreerida on võimalik ka SMSi teel : +372 56616743 . 
Paarismängudele ja segapaarismängudele registreerimine toimub kohapeal. 
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. 
Kōik mängud peetakse " parem viiest ". Vōistluse süsteem selgub peale registreerimise lõppu. Kui mōnes 
võistlusklassis registreerub alla 3 vōistleja (paari),  mängivad  selle vanuseklassi võistlejad koos mõne 
lähima vanuseklassiga ühist turniiri. Millised võistlusklassid liidetakse, otsustab võistluste peakohtunik. 
Autasustatakse igat võistlusklassi eraldi. 
 

Autasustamine 
 
Iga võistlusklassi  I, II, III koha saavutanuid autasustatakse vastava koha medali ja diplomiga. 
 

Majandamine                                                                                                                                              
Vōistlusele lähetamise, majutamise ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav klubi vōi sportlane ise  

mailto:registreeri@lauatennis.ee


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. 


