
 

 

 

 

 

 

Evelin Lestali XVIII 

Memoriaal 17.-18. 

september 2022 Tartus 
Juhend. 

 

 

Eesmärk 
 

Läbi viia lauatennises XVIII E. Lestali Memoriaali  Tartus, et jäädvustada meie 

kõigi aegade edukaima treeneri Evelin Lestali mälestust (käesoleval aastal 

möödub 97 aastat Lestali sünnist), tutvustada  kauaaegse treeneri ja 

tipptasemel mängija saavutusi ka noorematele sportlastele ja üldsusele. 

Lauatennise populariseerimine Tartus. 

XVII E.Lestali Memoriaali raames viia läbi Laste GP seeriavõistlus. 

 

Võistluspaik ja aeg 
 

Võistlused toimuvad 17.-18.september Tartus Turu tänav 8 

17.sept. 2022 - lapsed algusega kell 11.00 

18.sept. 2022 - kõik mängijad algusega kell 11.00 

 

Osavõtt ja registreerimine 
 

Laste GP laupäeval, 17 sept. 
 

Registreermine kuni 14. september 

Aleksandr.kirpu@tammegymnaasium.ee või registreeri@lauatennis.ee 

Osalema lubatakse kõik vastavas eas lapsed. Osavõtumaks 10 EUR-i tasutakse 

korraldajale eelregistreerimise alusel. Korraldajal on õigus lubada lapsi 

võistlema ka ilma registreerimismaksu tasumata 

 

 

E.Lestali Memoriaal pühapäeval 18. septembril . 

 
Registreerimine koha peal. 

Osavõtumaks 20 eurot, õpilastele 15 eurot. 

mailto:Aleksandr.kirpu@tammegymnaasium.ee


 

Võistlussüsteem 
 

Laupäeval, 17. septembril 

 

E. Lestali mälestusvõistluste raames peetakse esimesel võistluspäeval Laste GP 

etapp, kus selgitatakse välja 4 vanuseklassi parimad. Võistlus viiakse läbi 

erinevates vanuseklassides: 

- lapsed sündinud 2014 ja nooremad 

- lapsed sündinud 2012- 2013 

- lapsed sündinud 2010-2011 

- lapsed sündinud 2008-2009 

Vastavalt Laste  GP juhendile 

 

Pühapäeval, 18. Septembril 

 

Pühapäeval, 18. septembril mängivad mehed ja naised koos. 

Mängud toimuvad kahes tugevusgrupis. Esimeses tugevusgrupi tabelis (põhitabelis) 

saavad osaleda naised reitingus 1-84 ja mehed reitingus 1-399 ja teises tabelis on 

nn. rahvaliiga, kus saavad osaleda mehed reitingus kohtadel 400+ ja naised kohtadel 

85+. Arvestatakse reitingut, mis on avaldatud ELTLi lehel enne 2. septembrit 2022. 

Mängitakse ITTF reeglite järgi 2 miinus süsteemis kõikide kohtade selgitamisega 

parem viiest. Miinusringist selgub kolmas koht. Võistlejad loositakse 

võistlustabelisse kehtiva reitingu alusel. Võõrmängija korral otsustab võistlejate 

tabelisse paigutamise peakohtunik. 

 

 

Autasustamine 
 

Laste GP 

I – III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse medali, diplomi ja 

mälestusesemega 

 

E. Lestali XVII Memoriaal 

Autasustatakse põhitabeli 3 parimat mees-ja naisjuuniorit (2004-2007), 3 

parimat täiskasvanut ja 3 parimat veterani 40+(1983s. ja vanemad )ning 

60+(1963s. ja vanemad) diplomi, medali ja auhinnaga. Rein Lindmäe ja Ülle 

Hüva panevad välja põhitabeli parimale mehele ja parimale naisele karika. 

Rahvaliiga kolme parimat diplomi, medali ja auhinnaga. 

 

 

Majandamine 
 

Majutuskohad: 

 

Tamme Hostel (tammehostel@tartusport.ee). Soodushind võistlustel 20.- 

koos hommikusöögiga.  

Hotell Dorpat (www.dorpat.ee), 

võistluspaiga juures Hotell Tartu 

www.tartuhotell.ee), võistluspaiga 

juures Hotell Starest (www.starest.ee) 

Mõisavahe 21 . 

 

Üldist 

 

Võistluse käigus esile kerkinud probleemid lahendavad võistluse korraldajad 

kohapeal. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise. 

mailto:tammehostel@tartusport.ee

