Eesti lauatennise karikasari hooajal 2022-2023
Juhend
Sponsorid
Seeriavõistluse sponsorid on Eesti Lauatenniseliit ja etappe läbiviivad klubid Viimsi Lauatenniseklubi/Viimsi PINX,
Viljandi LTK Sakala, Haapsalu LTK, Narova LTK, Maardu LTK .

Aeg, koht ja korraldaja
Seeriavõistlus Eesti Lauatenniseliidu karikasari viiakse läbi 5-etapilisena, millest arvesse lähevad 3 etapi tulemused. ELTL
karikasarja peakohtunik on xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21.08.2022
24.09.2022
12.11.2022
10.12.2022
01.04.2023

Viimsi
Viljandi
Haapsalu
Narva
Tallinn

1.etapp
2.etapp
3.etapp
4.etapp
5.etapp (Finaal)

Viimsi LTK ja Viimsi PINX
Viljandi LTK Sakala
Haapsalu LTK
LTK Narova
Maardu LTK

Võistlusklassid
•
•
•
•
•
•

meeste üksikmäng;
naiste üksikmäng;
meesjuuniorid (U18), sünniaasta 2004 ja hiljem;
naisjuuniorid (U18) , sünniaasta 2004 ja hiljem;
veteranid 40+ , sünniaasta 1983 ja varem;
veteranid 60+ , sünniaasta 1963 ja varem;

Osavõtjad , osavõtumaksud, registreerimine ja võistlussüsteem
Osaleda lubatakse kõigil lauatennist mängida soovijail. Meesüksikmängus pääseb võistlema 96 mängijat, teistes
võistlusklassides pääseb võistlema kuni 64 mängijat.
•

Registreerimine toimub etapi korraldaja võistlusjuhendis toodud korra järgi

•

Osavõtumaks kõigis võistlusklassides soovituslikult 20 eurot. Iga korraldaja (korraldav klubi) võib osavõtumaksu
vähendada vastavalt võimalustele. Korraldaja (korraldav klubi) peab osavõtumaksu(d) fikseerima ja välja tooma
korraldajapoolses võistlusjuhendis vähemalt 14 kalendripäeva enne võistlustele registreerimise tähtaja lõppu.
Korraldaval klubil on õigus hinda vähendada ka võistlusklasside lõikes.

•

Võisteldakse ´´Progressive knock out´´ süsteemis (selgitatakse välja kõik kohad). Miinusringi võitja saavutab
kolmanda koha. Korraldaja võib võistluse läbi viia ka ühes võistlusklassis, mille alusel selgitatakse võistlusklasside
parimad. Vähese osavõtjate korral on lubatud mängida alagruppides.

Karikasarja punktisüsteem
Karikasarja üldvõitja selgitatakse kõigis võistlusklassides .
Punkte saab igalt etapilt alljärgnevalt: 1. koht 200p, 2.koht 195p, 3.koht 191p, 4.koht 189p, 5koht 188p, 6.koht 187p,
7.koht 186p. jne. Arvesse lähevad 3 etapi tulemused.
Karikasarja kokkuvõttes lähevad arvesse ainult nende sportlaste tulemused, kes on osalenud vähemalt kolmel (3) etapil.

Varustus
Minimaalne võistluslaudade arv on 12. Juhul kui võistlejate arv on üle 100, peab võistluslaudu olema vähemalt 14.

Autasustamine karikasarja etapil
Iga etepi korraldaja autasustab karikasarjas osalenuid medali/karikate ning rahaliste auhindadega.
VÕISTLUSKLASS
I KOHT
II KOHT
III KOHT
MEESÜKSIKMÄNG
100,00 €
70,00 €
40,00 €
NAISÜKSIKMÄNG
100,00 €
70,00 €
40,00 €
MEESJUUNIORID (U18)
70,00 €
50,00 €
30,00 €
NAISJUUNIORID (U18)
70,00 €
50,00 €
30,00 €
VETERANID-40
70,00 €
50,00 €
30,00 €
VETERANID-60
70,00 €
50,00 €
30,00 €
*Juhul, kui mõnes võistlusklassis on vähem kui 8 mängijat, asendatakse rahaline auhind esemelise auhinnaga.

Autasustamine karikasarja kokkuvõttes
Karikasarja võistlusklasside üldvõitjad kuulutatakse Eesti karikavõitjateks. Mees- ja naisüksikmängu esikolmikuid ja
juunioride ning veteranide klasside võitjaid autasustatakse karikate ja rahaliste auhindadega karikasarja sponsorite poolt:
VÕISTLUSKLASS
I KOHT
II KOHT
MEESÜKSIKMÄNG
200,00 €
150,00 €
NAISÜKSIKMÄNG
200,00 €
150,00 €
MEESJUUNIORID (U18, SÜND.2004 -..)
50,00 €
NAISJUUNIORID (U18, SÜND 2004-..)
50,00 €
VETERANID-40
50,00 €
VETERANID-60
50,00 €
*Karikasarja kokkuvõttes auhinnalisele kohale jõudnul on õigus ainult ühele auhinnale.

III KOHT
50,00 €
50,00 €
-

Majandamine
Kõik võistluse korraldamisega seotud kulud kannab korraldav klubi. Võislust viiakse läbi vastavalt Eesti Lauatenniseliidu
võistluste korraldamise korrale.

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

Võistlussarja peakohtunik vastutab koondtabeli koostamise eest 72h jooksul peale igat etappi.
Korraldaja juhindub ELTL võistluse korraldamise juhendist, mis on leitav siit

