
         
 
 

XX PÕHJA-SAKALA VALLA LAUATENNISE KARIKASARI 2022/2023  
 

JUHEND 
 

 
I Eesmärk 
1. Arendada lauatennist Põhja-Sakala vallas ja Viljandimaal ning populariseerida ala nii noorte kui ka 
täiskasvanute seas. 
2. Viia vähemalt üks Põhja-Sakala valla lauatennise meeskond Eesti võistkondlike MV kõrgliigasse. 
 
 
II Aeg ja koht 
Karikasari on 6–etapiline: 
I etapp  22.10.2022 
II etapp  17.12.2022 
III etapp 14.01.2023 
IV etapp 22.04.2023 
V etapp  27.05.2023 
VI etapp 10.06.2023 NB! Toimub ka paarismäng 
 
Kõik etapid toimuvad Suure-Jaani Gümnaasiumi saalis, etappide algus kl. 10:00. 
 
 
III Osavõtjad ja registreerimine 
Osa saavad võtta kõik soovijad. Võistlusele registreerimine algab 1 tund enne võistlust kohapeal (kl. 9:00) 
ja lõpeb 10 minutit enne turniiri algust (kl. 9:50).  
Osavõtumaksud: täiskasvanud 15€, õpilased 5€. 
 
 
IV Võistluste süsteem 
Sarivõistlus on 6–etapiline, millest kokkuvõttes läheb arvesse 4 paremat etappi. Igal etapil antakse 
punkte järgmiselt: 1. koht – 101 punkti, 2. koht – 99 punkti, 3. koht – 98 punkti jne. kuni 100. koht – 1 
punkt. 
Põhiturniir koosneb plussringist, miinusringist ja kohamängudest. Mängitakse ühes võistlusklassis 
(mehed, naised, veteranid ja lapsed koos). Mängud toimuvad üldjuhul „parem viiest”. 
Võistlejad asetatakse mängutabelisse ELTLi reitingu alusel: meestel läheb arvesse ELTLi reitingu koht, 
naiste tabelisse asetamisel korrutatakse ELTLi naiste reitingu koht koefitsendiga „4.“ Korraldaja jätab 
endale õiguse muuta paigutuse korda hooaja jooksul, kuid kui muudatus tehakse, siis see ei mõjuta 
varasemate etappide tulemusi ega üldjärjestust. 
Võistlusel peetud mängud lähevad kirja jooksvasse ELTLi reitingusse (vastavalt meeste mängud meestega 
ja naiste mängud naistega). 



Kui mängija katkestab võistluse (sõltumata põhjusest), siis reitingusse läheb kaotusena kirja esimene 
loobutud mäng, alates teisest mängust loobumiskaotused kirja ei lähe.  
Üksik ära jäänud/loobutud mäng (mängija hilinemise, mitte välja ilmumise tõttu vms. põhjusel) läheb 
samuti reitinguarvestuses kirja kaotusena. 
 
 
V Autasustamine 
Igal etapil autasustatakse parimaid mängijaid järgmiselt: 
* üldarvestuse 3 parimat 
* naiste 3 parimat 
* eriklasside parim: veteranid 40+ (sündinud vahemikus 1964-1983 a.), veteranid 60+ (sündinud 1963 a. 
ja varem), tüdrukud -18 ja poisid -18 (sündinud 2005-2008 a.), tüdrukud -13 ja poisid -13 (sündinud 2009 
a. ja hiljem), parim Põhja-Sakala valla mängija.  
 
Hooaja kokkuvõttes autasustatakse parimaid mängijaid järgmiselt: 
* üldarvestuse 3 parimat 
* naiste 3 parimat 
* eriklasside 3 parimat: veteranid 40+ (sündinud vahemikus 1964-1983 a.), veteranid 60+ (sündinud 1963 
a. ja varem), tüdrukud -18 ja poisid -18 (sündinud 2005-2008 a.), tüdrukud -13 ja poisid -13 (sündinud 
2009 a. ja hiljem) 
* parim Põhja-Sakala valla mängija 
 
Eriklasside arvestuses peab mängija olema osalenud vähemalt kolmel etapil, et hooaja kokkuvõttes 
auhinnatavaks kvalifitseeruda.  
 
Kui piirangute tõttu toimub hooajal 3 etappi või vähem, siis hooaja üldvõitjat (ja samuti eriklasside 
parimaid) välja ei kuulutada ning hooaja kokkuvõttes auhindasid ei jagata. 
 
 
VI Üldist 
Võisteldakse ELTLi poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi. Oma osavõtuga seotud kulud katab iga 
osavõtja ise ja oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise. 
Igal võistlejal lasub materiaalne vastutus mänguinventari sihiliku rikkumise eest. Lehola 2005 spordiklubil 
on õigus karistada igat võistlejat, kes lööb reketiga või jalaga mängulauda, turniirilt eemaldamise ja/või 
rahatrahviga vastavalt rikkumise suurusele. 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad korraldajad kohapeal. 
Võistlust korraldab spordiklubi Suure-Jaani Lehola 2005 koostöös Põhja–Sakala vallavalitsusega.  
Võistluste peakohtunik: Antti Evert, tel. 53 976 893, antti@sjg.edu.ee 
 
Koos registreerumisega annab iga võistleja nõusoleku võistlusprotokollide avalikustamiseks, 
võistlustulemuste ning fotode kajastamiseks sotsiaalmeedias ja meedias (ajakirjandus, television, raadio), 
võistlustulemuste töötlemiseks (reitingu koostamisel) ning edetabelite avaldamiseks. 
 
 
VII Tulemused, info ja pildid 
www.lauatennis.ee  
www.facebook.com/lehola2005 
 


