EESTI NOORTE VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED
2022/2023 (Hooaeg)
Juhend
Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 2 vanuserühmas järgmiselt:’
01.10.2022.a. Aseri
“Kadetid”
16.10.2022.a. Viimsi
“Juuniorid”

sündinud 2008 ja hiljem
sündinud 2004 ja hiljem

Võistlusklassid
Võistlused peetakse järgmistes võistlusklassides :
• Kadetid noormehed (sündinud 2008 ja hiljem)
• Kadetid neiud (sündinud 2008 ja hiljem)
• Juuniorid noormehed (sündinud 2004 ja hiljem)
• Juuniorid neiud (sündinud 2004 ja hiljem)

Osavõtjad ja osavõtumaksud
Osa võivad võtta kõigi ELTL liikmesklubide (edaspidi „Klubi“) võistkonnad, kusjuures võistkonda kuuluvad
sportlased peavad alaliselt elama Eestis ja kuuluma vastavasse Klubisse. Iga Klubi võib igas võistlusklassis
osaleda maksimaalselt kahe võistkonnaga . Võistkonna suurus on kuni neli mängijat. 2 sportlasega
juunioride võistkondi osalema ei lubata. Noorem mängija vōib osaleda vanemas vanuseklassis. Igas
võistkonnas võib kasutada ühte laenumängijat. Laenumängija peab kuuluma ELTLi liikmesklubisse.
Osavõtutasu on võistkonna kohta:
Osavõtutasu (€)
Ühest klubist 1 võistkond vanuseklassis
60
Ühest klubist kuni 2 võistkonda vanuseklassis
50
Kahe klubi mängijate baasil (laenumängijaga) moodustatud
70
võistkond vanuseklassis
Registreerimistasu tasutakse ELTL poolt Klubile esitatava arve alusel. Arve aluseks on eelregistreeringu
andmed.
Juhul, kui võistlejal puudub ELTL ID või ta on klubitu, tuleb Klubil täiendavalt tasuda vastava isiku ELTL
liikmemaks hooaja eest, vastavalt hinnakirjale ja esitatavale arvele.
Võistleja registreerimisel käesoleva juhendi järgi võtab klubi endale juhendiga pandud rahalised ja muud
juhendis toodud kohustused ELTL ees.

Registreerimine
Võistkondade eelregistreerimiseks tuleb klubidel saata info erinevates võistlusklassides osalevate
võistkondade arvu kohta e-posti aadressile margit.tamm@lauatennis.ee hiljemalt 26.09.2022.a.
Võistkondade nimeliseks ülesandmiseks tuleb klubidel saata iga vanuserühma kohta eraldi täidetud
registreerimisvorm hiljemalt 72 tundi enne vastava vanuserühma võistlust e-posti aadressile
margit.tamm@lauatennis.ee. Peale seda saab kahekordse tasu eest registreerida kuni võistluse eelse
päeva lõunani (kell 12.00).
Registreerimisvorm saadetakse klubidele koos juhendiga.
ELTL võib loobuda klubi võistkonna registreerimisest, kui klubil on rahalised ja/või muud võlgnevused ELTL
või aruandevõlgnevused Eesti Spordiregistri ees.
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 ja süsteem oleneb osalevate võistkondade arvust.
Võistlussüsteemi otsustab peakohtunik peale võistkondade eelregistreerimise lõppu ning teavitab tehtud
otsusest juhatust enne võistlust . Võistkondade vaheline kohtumine toimub juunioridel (A-X,B-Y,C-Z,A-Y,
B-X), kadettidel (A-X,B-Y,paar,A-Y,B-X) kolme võiduni ja " parem viiest " . Võistkonnad loositakse tabelisse
kadettidel vastavalt kahe parema mängija viimasele vähemalt 7 päeva enne võistluse toimumist avaldatud
reitingule, juunioridel kolme parema mängija viimasele vähemalt 7 päeva enne võistluse toimumist
avaldatud reitingule. Poolfinaalid,finaal ja kolmanda koha mäng loetakse punktikohtunikega.
Muudatuste tegemine on lubatud nimelisel ülesandmislehel kuni üks tund enne võistluse algust
informeerides peakohtunikku. Juba loositud võistkondade asetuse muutmise otsustab sellisel juhul
peakohtunik.

Autasustamine
Igas võistlusklassis autasustatakse I, II, III koha saavutanud võistkonna liikmeid vastava koha medaliga.

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 72 tunni jooksul peale võistluse lõppu
• kirjutama ELTL veebi pressiteate
• lisama pressiteatele vähemalt 800x600 pikselise resolutsiooniga, jpg formaadis kvaliteetsed
fotod
• lisama võistlustabeli koos tulemustega seti detailsusega
• saatma ELTL’Ie reitingufaili

