
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korraldajad: Viimsi Lauatenniseklubi, Viimsi PINX 
 
Asukoht: FORUS Spordikeskus  
(Aadress: Karulaugu tee 13, Haabneeme, 74001 Harju maakond) 
 

Treeninguks avatud – alates 19 august 2022 kell 20:00  
 

Registreerunud osalejate akrediteerimine toimub kohapeal.  
19 august 2022 kell 19:00 – 22:00 (saal avatud treeninguks alates 20:00) 
20 august 2022 kell 8:30 kuni 09:45 (võistluste algus kell 10:00 *) 
21 august 2022 kell 8:30 kuni 09:45 (võistluste algus kell 10:00 *) 
* Täpne ajakava võistlusklasside lõikes selgub peale registreerimistähtaja lõppu 

 

Varustus: 
Lauad – SAN-EI/TIBHAR SP Allstar ITTF (sinine)  
Pallid – DHS DJ40+ 3star ITTF (valge) 
 

Laupäev, 20 august 2022 
U12 – poisid ja tüdrukud (sündinud 2010 või hiljem) 
U15 - poisid ja tüdrukud (sündinud 2007 – 2009) 
U19 - poisid ja tüdrukud (sündinud 2003 – 2006) 
U23 - poisid ja tüdrukud (sündinud 1999 – 2002) 
Poiste ja tüdrukute paarismäng 
 
Sõltuvalt osalejate arvust võib korraldaja otsustada paarismängu turniiri ära jätta. 
Olenevalt osalejate arvust võib korraldaja turniiri läbi viia pannes osad võistlusklassid kokku. Iga vastava 
vanusekategooria auhinnasaajaid autasustatakse eraldi sõltumata võistlusklassi kokku panemisest.  
 

Pühapäev, 21 august, 2022 
Meesüksikmäng (ELTL GP) 
Naisüksikmäng (ELTL GP) 
Meesjuuniorid (sündinud 2004 ja hiljem) 
Naisjuuniorid (sündinud 2004 ja hiljem) 
Veteranid 40 + (sündinud 1983 ja varem) 
Veteranid 60 +  (sündinud 1963 ja varem) 
 

Peale (ELTL GP) üksikmängu turniiri toimub paarismängu turniir. 
 

Autasustatakse kõiki võistlusklasside võitjaid. Lisaks autasustatakse allpool nimetatud kategooriate võitjaid. 

V Õ I S T L U S J U H E N D  

20-21 Aug 2022, 

Viimsi, Estonia 

RAHVUSVAHELINE LAUATENNISE TURNIIR 



 
 
Võistlussüsteem ja osavõtumaksud: 

Võistlusklass Võistlussüsteem osavõtutasu 

Laupäev 20 august 

U12 
poisid ja tüdrukud 

** Progressive knock-out system  EUR 20 

U15 
poisid ja tüdrukud 

** Progressive knock-out system  EUR 20 

U18 
poisid ja tüdrukud 

** Progressive knock-out system  EUR 20 

U23 
poisid ja tüdrukud 

** Progressive knock-out system  EUR 20 

Paarismängud Knock-Out System EUR 20 /paar 

Pühapäev 21 august 
Meesjuuniorid ** Progressive knock-out system EUR 20 

Naisjuuniorid ** Progressive knock-out system EUR 20 

Veteranid 40 &  60 ** Progressive knock-out system EUR 20 

Meesüksikmäng ** Progressive knock-out system EUR 20 

Naisüksikmäng ** Progressive knock-out system EUR 20 

Paarismängud Knock-Out System EUR 20 /paar 

 
Piirangud: 
Mängija võib osaleda laupäeval 1 individuaalklassis ja paarismängus. Pühapäeval võib osaleda kuni 2 
individuaalklassis ja paarismängus 
 
Võistlussüsteem  

** 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. 
 
AUHINNAD: 
Korraldaja annab välja täiendavaid auhindu ning medaleid ja/või karikaid erinevates võistlusrühmades ja -
klassides. (Viimsi valla arvestuse autasustatakse parim: Mees, Naine, U-18, U-15, U-12, U-10, Veteran 40+, 
Veteran 60+, Reitinguga 200+, Reitinguga 400+, Reitinguta) 
 
Laupäeval 
Medalid ja/või karikad kõikides võistlusklassides kohtade 1-3 eest 
 
Pühapäeval 
Auhinnaraha: 

Võistlusklass I Koht II Koht III Koht 

Meesüksikmäng € 800 € 250 € 100 

Naisüksikmäng € 300 € 100 € 50 

Veteranid 40 &  60  € 70 € 50 € 30 

Meesjuuniorid € 70 € 50 € 30 

Naisjuuniorid € 70 € 50 € 30 

Auhinnaraha makstakse vastava klassi võitja eelistatud pangakontole või sularahas. Kõik maksud tasub 
korraldaja vastavalt Eesti seadustele. Välisriigi osalejatele võidakse kohaldada täiendavaid makse vastavalt 
nende elukohariigi seadustele. 



 
Korraldajal on õigus suurendada auhinnafondi ja välja anda täiendavaid auhindu. 
 
Tähtajad:  

Eelregistreerimine – 12 august 2022 

Lõplik registreerimine (registreerimisankeedid): 17 august  2022 
Palume saata täidetud registreerimisvormid: viimsiopen@gmail.com 
 
Muudatused/tühistamised - 16 august 2022 
Korraldajal on õigus registreerimine peatada enne eelpool nimetatud kuupäevi. 
 
Viisad: 
Kui vajate abi viisade hankimisel, võtke meiega esimesel võimalusel ühendust (viimsiopen@gmail.com) 
 
Andmekaitse üldmäärus (GDPR) 
Võistlusele registreerudes nõustuvad osalejad või nende esindajad järgima kõiki ITTF-i reegleid ning Viimsi Open korraldaja 
poolseid reegleid ja määrusi. Kõik osalejad nõustuvad loovutama Viimsi Open korraldajatele kõik õigused, mis on seotud 
televisiooni, video, sotsiaalmeedia ja fotograafiaga, sealhulgas nende agentide või sponsorite õigustega. 
Kõik Viimsi Open turniiri üritused võivad olla dokumenteeritud videofilmi, fotode ja/või otseülekandena. Üritusest tehtud 
fotosid ja videoid võib kasutada informatiivsel eesmärgil või selle või tulevaste sündmuste turundamiseks korraldaja 
kodulehel, sotsiaalmeedias või trükituna. Kõik, kes ei soovi fotodel või videotel esineda või soovivad mõne pildi või kaadri 
eemaldamist, võivad võtta ühendust aadressil viimsiopen@gmail.com. 
Ülaltoodud tingimuste täitmisest keeldumine võib kaasa tuua osaleja võistluselt eemaldamise. 

 
 
Osavõtutasu: 
Eelnevalt VIIMSI LAUATENNISEKLUBI kontole 
IBAN: EE52 2200 2210 7884 4886 
SWIFT/BIC: HABAEE2X 
või sularahas kohapeal 
 
 
KONTAKTID JA LISAINFO 

e-mail: viimsiopen@gmail.com 
 
Aleksandr Vuhka +372 5822 9747 
Priit Lehtlaan +372 507 3011 
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