
 RAHVAPINKS X karikasari 2021-2022 

Organisaator: MTÜ Lauatenniseklubi Pingpong  

Koht ja tingimused: Kõik etapid toimuvad Kristiine Spordihoones 20 Butterfly profilaual, Forelli tn 12 Tallinn 

Võistluspall on valge plastikpall Gewo 2-star (antakse korraldaja poolt). Eelistatud on valge ITTF 3-star plastikpall. 

Juhul, kui mõlemal mängijal on valge 3-star plastikpall, otsustab mängupalli loos.  

Võistlusklassid / Osavõtutasu:  

Klass 100+ : Eesti meeste reitingus kohtadel 100 ning madalamal asetsevad mängijad. Samas klassis saavad osaleda 

ka naised, kes asetsevad Eesti naiste reitingus kohtadel 20 või madalamal. Kõik esimesel etapil osalenud saavad 

osaleda samas klassis ka ülejäänud etappidel vaatamata sellele, kui reitingus hooaja jooksul tõustakse 100 hulka 

(naised 20 hulka).  

Klass 400+: Eesti meeste reitingus kohtadel 400 ja tagapool ning reitingusse mittekuuluvad mängijad. Samas klassis 

saavad osaleda ka naised, kelle edetabelikoht algab 80-st. Kõik esimesel etapil osalenud saavad osaleda selles klassis 

ka ülejäänud etappidel vaatamata sellele, kui reitingus hooaja jooksul tõustakse neljasaja hulka (naised 80 hulka). 

Samuti saavad soovijad osaleda kell 10.00 algavas klassis 100+  

Osavõtutasu mõlemas klassis 15 EUR. Klasside tulemused arvestatakse Eesti reitingusse. Etappide toimumise ajad: 1. 

etapp- 21.august 2021/ 2. etapp- 18.september 2021/ 3. etapp- 03.oktoober 2021/ 4. etapp- 07.november 2021/ 5. 

etapp- 12.detsember/ 2021 6. etapp- 08.jaanuar 2022/ 7. etapp- 05.veebruar 2022/ 8. etapp- 13.märts 2022/ 9. 

etapp- 02.aprill 2022/ 10.etapp- 14.mai 2022 

Klass 100+ alustab kell 10.00. Registreerimine koos tasumisega samal päeval kuni 9.45 . Klass 400+ alustab kell 14.00. 

Registreerimine koos tasumisega samal päeval kuni kella 13.45  

 Võistlussüsteem: Mängitakse „parem viiest“ kahe miinuse süsteemis kõikide kohtade selgitamisega. Mehed, naised 

ja noored mängivad koos. Klassides 100+ ja 400+ toimub mängijate tabelitesse paigutus hetkel kehtiva Eesti reitingu 

järgi. Punktiarvestus: Igal etapil saab üldarvestuse punkte järgnevalt: I koht – 201 punkti, II koht – 199 punkti, III koht 

– 198 punkti, IV koht – 197 punkti, jne, kuni 196.koht ja järgnevad saavad 5 punkti. Üldarvestuses lähevad kümnest 

etapist arvesse seitsme parema etapi tulemused. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse viimase etapi tulemus.  

Autasustamine: Kupongid (saab kasutada Pinksikeskuse poes) klassides 100+ ja 400+ 1.koht-40 eur/2.koht-30 

eur/3.koht-20eur. Medalid igal etapil ja üldarvestuses karikad esimesele kolmele, parimale naisele ja parimale 

noorele.   

 OLULINE INFO: Rahvapinksi etappidel saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi 

põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Osalemiseks saab kuni 48 tundi varem teha antigeeni kiirtesti 

või kuni 72 tundi varem PCR-testi. Testimise peab läbi viima tervishoiuteenuse osutaja. Testitulemus peab olema 

negatiivne. Kohapeal testida ei saa. Tõendeid kontrollitakse  enne registreerimist! 

Üldiselt: Oma tervisliku seisundi eest vastutab võistleja ise. Kõik juhendiga sätestamata küsimused ja võistluste 

korraldamise käigus tekkivad probleemid lahendab sarja peakohtunik Erik Lindmäe. Peakohtuniku õigused laienevad 

kõikidel etappidel ka võistluste organisaatorile Rein Lindmäele. Tulemused on nähtavad Pinksikeskuse kodulehel 

www.pingpong.ee 

Sarja toetab: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet   

Koos registreerumisega annab võistleja nõusoleku võistlusprotokollide avalikustamiseks, võistlustulemuste ning 

fotode kajastamiseks sotsiaalmeedias ja meedias (ajakirjandus,television,raadio), võistlustulemuste töötlemiseks 

(reitingu koostamisel) ning edetabelite avaldamiseks. 

http://www.pingpong.ee/

