
                                                                            
 

 

ELTL  XXIV  STIGA LASTE GP seeriavõistlus hooajal 2021-2022 
 

Juhend 
 
Eesmärk 

• populariseerida lauatennist  

• mitmekesistada võistluskalendrit  

• pakkuda erinevates vanuserühmades lastele võistlemisvõimalust  
 

Peasponsor 
 
ELTL Laste GP võistlussarja  peasponsor on STIGA 

 
Peakohtunik 
 
ELTL XXIV STIGA Laste GP võistlussarja peakohtunik on  Renno Rehtla,(IU,Tartu)Renno.Rehtla@gmail.com 
/+37253453303 . 

 
Aeg ,koht ja korraldaja 
 
Seeriavõistlus viiakse läbi 9-etapilisena, millest arvesse lähevad 5 etapi tulemused 
 
1) 18.09.2021 Tartu    1.etapp  Tartu SS Kalev 
2) 3.10.2021 Rakvere   2.etapp  Rakvere SK PINX 
3) 7.11.2021   Haapsalu           3.etapp                      Haapsalu LTK 
4)  08.01.2022 Viljandi   4.etapp  Viljandi LTK Sakala 
5) 20.03.2022 P-Jaagupi          5.etapp  Pärnu-Jaagupi LTK 
6) 2.04.2022   Tallinn               6.etapp                      Taltech Spordiklubi 
7) 10.04.2022 Tallinn     7.etapp                 Maardu LTK 
8) 21.05.2022  Aseri                 8.etapp                      Aseri spordiklubi 
 

Võistlusklassid 
 
M9, N9  - poisid ja tüdrukud , kes on sündinud 2013 või hiljem 
M11, N11 - poisid ja tüdrukud , kes on sündinud 2011 või hiljem 
M13, N13 - poisid ja tüdrukud , kes on sündinud 2009 või hiljem 
M15, N15 - poisid ja tüdrukud , kes on sündinud 2007 või hiljem 
 
Võistleja võistleb kogu hooaja vältel vanuseklassis, milles võistlust alustas. 

 

mailto:Renno.Rehtla@gmail.com


 
 
Osavõtjad ja osavõtumaksud 
 
Osalema lubatakse kõik vastavas eas lapsed.  
Osavõtumaks on 10,- EUR ja tasutakse korraldajale eelregistreerimise alusel enne vastava etapi algust 
kohapeal.  
Osavõtumaksud peavad olema tasutud võistluse alguseks ehk hiljemalt kella 11.00-ks või korraldajaga kokku 
lepitud arvega tasumine.Sularahas tasub osalustasud klubi,mitte võistlejad . 

Korraldajal on õigus lubada lapsi võistlema ka ilma  osavõtumaksu tasumata .  
 
 

Registreerimine 
 
Võistlusest osavõtuks toimub eelregistreerimine. Klubidel saata täidetud registreerimisvorm korraldava klubi 
e-posti aadressile vähemalt 3 päeva  enne vastava etapi algust. Registreerimisvorm saadetakse klubidele koos 
võistluskutsega. 
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. 
Mängitakse 2-miinuse süsteemis kõikide kohtade selgitamisega, kusjuures korraldajal on osavõtjate vähesuse 
korral (kuni 10) õigus viia võistlus läbi turniiri süsteemis. Kohtumised mängitakse reeglina " parem viiest " v.a. 
T-9 ja P-9 võistlusklass,mis mängitakse ´´parem kolmest´´. Võimalusel mängitakse klassid järjest, mitte 
samaaegselt, et vältida pikki ooteaegu mängude vahel, alustades noorematest. 
 
Registreerunud võistlejad paigutatakse võistlustabelisse vastavalt viimasele vähemalt 7 päeva enne võistluse 
toimumist avaldatud reitingule,. Juhul,kui võistlejal puudub ELTL reiting, siis eelnevate Laste GP etappide 
tulemuste järgi. 
  

Seeriavõistluse punktisüsteem 
 
Seerivõistluse üldvõitja selgitatakse kõigis võistlusklassides . Punkte saab igas võistlusklassis igalt etapilt 
alljärgnevalt : 
I koht 100p., II koht 80p., III koht 65 p., 4.koht 55p., 5.koht 50 p., 6.koht 45 p., 7.koht 43 p., 8.koht 42 p. 9. koht 
41 p. 10.koht 40 p., ..... 48.koht 2 punkti ja  kõik ülejäänud 1 punkt.  
Arvesse lähevad 5 etapi tulemused. 
 
Autasustamine 
 
Igal etapil paneb auhinnad välja korraldav klubi, autasustades kõigis võistlusklassides I -III kohale tulnuid 
võistlejaid diplomi ja mälestusesemega.  
(Min auhinnalaud korraldajaklubile igas võistlusklassis on:( I koht 20€, II –15€ , III -10€).  



 
Seeriavõistluse kokkuvõttes autasustab ELTL iga võistlusklassi kolme parimat karika ja diplomiga. Laste GP 
kõigi võistlusklasside parimale Eesti mängijale pakub peasponsor STIGA välja sponsorlepingu üheks aastaks, 
mis koosneb võitjale järgmisest varustusest : 

• võistlusklassid M15,N15,M13 ja N13  
o reketialus 
o 4 reketikummi 
o võistlussärk ja lühikesed püksid 
 

• võistlusklassid M11,N11,M9 ja N9  
o reketialus 
o 2 reketikummi 
o T-särk ja lühikesed püksid 
 

 

Majandamine 
 
Kõik võistluse korraldamisega seotud kulud kannab korraldav klubi.  Korraldajal on kohustus tagada 
võistluspaigas söögikoht. Osavõtjaid ei toitlustata ega majutata korraldaja kulul, kõik osavõtuga seotud kulud 
kannab võistleja ise. 
Korraldaval klubil on õigus taotleda projektipõhiselt ELTL’ilt vahendeid võistlusvälise huvitava ja arendava 
noortetegevuse korraldamiseks võistluspäeval. 
 

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 
 
o hiljemalt 3 päeva jooksul peale võistlust 

• saatma ELTL’Ie reitingufaili 
 
 
Võistlussarja peakohtunik vastutab koondtabeli koostamise eest 48h jooksul peale igat etappi. 

 

 

 

 


