HAAPSALU XX KARIKASARI
Läänemaa Spordikooli auhinnavõistlused
2020/2021
OSAVÕTJAD
Haapsalu XX Karikasarja meeste põhiturniiril osalevad kõik soovijad, Läänemaa XVI
Rahvaliigas mehed alates 300. ja naised alates 60.reitingukohast.
Võistlusklassid ja osavõtumaks:
Meeste põhiturniir
Naiste põhiturniir (kui eelreganuid vähemalt 16)
Rahvaliiga alates M 300. ja N 60. reitingukohast
NB! Osalustasu 15.-€/õpilastel 10.-€, regamine kuni kuni 9.45. Kui ühes neist
klassidest osaleb alla 16 mängija (põhiturniir/rahvaliiga), siis peetakse ühine võistlus,
kuid eraldi arvestusega.
Oma osavõtust teatada telefonil GSM 5205204 või FB Heikki Sool või e-posti aadressil
heikki.sool@gmail.com.
AEG JA KOHT
Võistlushooajal 2020/2021 toimuvad kõik Haapsalu XX karikasarja ja Läänemaa XVI
Rahvaliiga etapid Haapsalu Spordikeskuses (Lihula mnt 10) algusega kell 10:00
1. etapp
2. etapp
3. etapp
4. etapp
5. etapp
6. etapp

Valge Daami turniir
Spordikooli auhinnaturniir reitingusse
Haapsalu LTK reitinguturniir
A.KANEPI XIV/ELTL KS II osavõistlus
Uusaastaturniir
(reitingusse)
FINAAL/EMSL Jõud MV (reitingusse)

15. august
13. september
04. oktoober
07. november
03. jaanuar
14. veebruar

2020
2020
2020
2020
2021
2021

NB! Kanepi memoriaalil kehtib ELTL KS juhend
SÜSTEEM
Meeste põhiturniiri I etapp 3-5 alagrupid
II etapp alagruppide 1. ja 2. mängivad edasi võitjatiitlile
3., 4. ja 5. mängivad soovi korral lohutusturniiril
ÜLDVÕITJA
Nii Haapsalu XIX karikasarja kui ka Läänemaa XV Rahvaliiga üldvõitjate
selgitamiseks liidetakse nelja parema etapi ja finaali tulemused. Selleks et
konkureerida üldvõidule, tuleb igal osavõtjal osaleda vähemalt neljal etapil viiest
enne finaali s.t. finaal on 6.etapp. Esikoht etapil annab 50 p., teine koht 48 p, kolmas
koht 47 p, neljas koht 46p , 5. koht 45 p jne. Finaali punktide arvestamisel
kasutatakse koefitsenti 2,0.
INVENTAR

Mängitakse Donic PERSSON25 sinistel laudadel. Eelistus DHS***40D plastik valge
pall.
AUTASUSTAMINE
Igal etapil:
*
kolm paremat mees- ja naismängijat ning Rahvaliiga esikolmik;
*
parim 40+
(1981)
*
parim 50+
(1971)
*
parim 60+
(1961)
*
parim 70+
(1951)
*
parim juunior (2003)
*
parim kadett (2006)
*
parim mini
(2009)
*
paigutusreiting kuni 100, 200, 400, 500, reitinguta mängija.
Kokkuvõttes:
*
MÜ
*
NÜ ja RL

200.-, 150.-, 100.150.-, 125.-, 100.-

Üldkokkuvõttes on auhinnad ka parimale M50+, M60+ ja M70+ veteranile, juuniorile ja
kadetile, minidele 2009 ning parimale läänlasele. Juhul, kui üldkokkuvõttes on mõnes
klassis osalevate mängijate arv väiksem kui 3, siis rahalisi auhindu selles klassis välja ei
anta. NB! Võitjad saavad auhinna nii konkreetsetel etappidel kui ka üldkokkuvõttes
vaid ühes võistlusklassis.
ÜLDISELT
Haapsalu XX karikasarjas ja Läänemaa XVI Rahvaliigas rakendatakse rahvusvaheliselt
kehtivat võistlusmäärustikku. Korraldaja jätab endale õiguse muuta vajadusel esialgselt
võistluste läbiviimiseks kavandatud võistlussüsteeme. Oma tervisliku seisundi eest
vastutab kõikidel etappidel iga võistleja ise. Haapsalu XX Karikasarja ja Läänemaa
XVI Rahvaliiga peakohtunik on IU.

Heikki Sool
5205204
heikki.sool@gmail.com
Haapsalu Lauatenniseklubi

