
Pärnumaa Ecobirch seeriavõistluse juhend (2022-2023) 

Eesmärk: 
Arendada lauatennist  Pärnu maakonnas ja kogu Ees!s. Äratada huvi lauatennise vastu noorte seas. Luua
Pärnumaa sportlastele võimalus võistlemiseks kodu lähedal.

Aeg ja koht: 

Seeriavõistlus on 6-etapiline. Etapid toimuvad järgmiselt:
1. etapp: 15.oktoober 2022.a. Pärnu-Jaagupi Spordihoones algusega kell 10:00
2. etapp: 19.november 2022.a. Paikuse Spordikeskuses algusega kell 10:00
3. etapp: 28.jaanuar 2023.a. Pärnu-Jaagupi Spordihoones algusega kell 10:00
4. etapp: 26.veebruar 2023.a. Paikuse Spordikeskuses algusega kell 10:00
5. etapp: 19.märts 2023.a. Pärnu-Jaagupi Spordihoones algusega kell 10:00
6. etapp: 23. aprill 2023.a. Paikuse Spordikeskuses algusega kell 10:00

Kui  mingil  põhjusel  on  vaja  muuta  võistluse  kuupäeva,  siis  teatatakse  sellest  Ees!  Lauatenniseliidu
veebilehel vähemalt kaks nädalat e0e.

Osavõtjad ja registreerimine: 
Osa saavad võ0a kõik soovijad, kes tasuvad kohapeal osavõtumaksu: ühe etapi osavõtumaks täiskasvanuile
kõikidel etappidel on 15 eurot ja õpilastele ning üliõpilastele 10 eurot. Võistlusele registreerimine algab 30
minu!t ja lõppeb 5 minu!t enne turniiri algust. 
Võistlejale, kes langeb kahe miinusega turniirist välja ega saa tabelist tulenevalt (paaritu arv mängijaid)
edasi mängida, makstakse tagasi kogu osavõtutasu.

Võistluse süsteem:
Võistlus on 6-etapiline, millest kokkuvõ0earvestusse lähevad 5 parema etapi tulemused (auhinna saamiseks
tuleb osaleda vähemalt  neljal etapil). Etapil antakse punkte järgnevalt: 1. koht-201 punk!, 2.-199, 3.-198
jne kuni 200.-1 punkt. Viimasel etapil antakse 20 lisapunk!. Turniir koosneb plussringist, miinusringist ja
kohamängudest.  Mängitakse ühes võistlusklassis (mehed, naised ja lapsed üheskoos). Mängud toimuvad
üldjuhul „parem viiest“, kuid suure osavõtjate arvu korral toimub osa mänge „parem kolmest“ (miinusringis
ja  kohamängud).  Finaalmäng  mängitakse  "parem  seitsmest".  Võistlustabelisse  paigutatakse  mängijad
vastavalt hetkel keh!vale ELTL-i rei!ngule. Selleks et paigutada mehed ja naised samasse turniiritabelisse,
korrutatakse  naismängijate  rei!ngukoht  5-ga.  Kui  niimoodi  saadud  rei!ngukoht  üh!b  meesmängija
rei!ngukohaga,  saab  parema  paigutuse  meesmängija.  Rei!nguta  mängija  ja  välismängijate  tabelisse
paigutamise otsustab peakohtunik. Mängud lähevad ELTL-i rei!ngu arvestusse.

Autasustamine: 

Igal etapil autasustatakse parimaid mängijaid järgnevalt:
kolmele paremale mängijale järgmised auhinnad (I koht  ̶  100 eurot ja karikas, II koht  ̶  50 eurot, III koht  ̶
25 eurot)
etapi eriklasside parimaid autasustatakse medalitega.
Eriklassid on järgmised:
Mehed - 40 - mehed sünniaastaga 1983-2003 Parimale medal
Naised - 40 - naised sünniaastaga  1983-2003 Parimale medal
M11, N11 - poisid ja tüdrukud, kes on sündinud 2010 või hiljem Kolmele parimale medal
M15, N15 - poisid ja tüdrukud, kes on sündinud 2007-2009 Kolmele parimale medal
M18, N18 - poisid ja tüdrukud, kes on sündinud 2004-2006 Kolmele parimale medal
naised 40+ naised sünniaastaga 1982 - 1973 Parimale medal
mehed 40+ mehed sünniaastaga 1982 - 1973 Parimale medal
naised 60+ naised sünniaastaga  1962 - 1953 Parimale medal
mehed 60+ mehed sünniaastaga 1962 - 1953 Parimale medal



naised 70+ naised sünniaastaga 1952 või varem Parimale medal
mehed 70+ naised sünniaastaga 195 või varem Parimale medal
rei!nguklass 250+;

Parimale medal
rei!nguklass 400+;

Parimale medal
välismängijad;

Parimale medal

Sarja koondarvestuse parimaid autasustatakse järgnevalt. 

Koondarvestusse lähevad 5 suurima punk!summaga etapi  tulemused.  Auhinna saamiseks tuleb osaleda
vähemalt neljal etapil. 

Koondarvestuses saab võistleja vaid ühe kategooria (suurema väärtusega) auhinna. 
Kui  kaks  või  enam  võistlejat  koguvad  koondarvestuses  sama  punkisumma,  määrab  koondarvestuse

paremusjärjestuse  viimasel  (hilisemal)  etapil  saadud koht  -  kõrgema koha saavutanud võistleja edestab
koondarvestuses madalama koha saanud mängijat. 

Sarja üldise koondarvestuse 3 parimat (sõltumata soost):
I koht 500 €
II koht 350 €
III koht 200 €
Parim naine 200 € 

Võistlusklasside koondarvestuse esikolmikut autasustatakse võistlusvarustuse või kinkekaar!dega. 
Seeriavõistluse kõigil etappidel osalejate vahel loositakse finaaletapi auhinnatseremoonia käigus välja üks
100€ kinkekaart. 

Rei!nguklassides autasustatakse parimaid ainult etappidel. 

Osavõtja vastutus
Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise. Võistleja ei tule võistlustele kui ta on teadaolevalt
haige või tunneb end halvas!. Samu! jälgib ta enda enesetunnet võistluspäeva vältel ning loobub edasi
võistlemisest kui tunneb end halvas!. Sellest teavitab ta peakohtunikku. 
Võistleja  kohustub  järgima  häid  võistlustavasid,  fair  play  põhimõ0eid  ja  lauatennisreegleid,  suhtuma
austusega  konkuren!desse  ja  kaasvõistlejatesse,  kasutama  heaperemehelikult  korraldaja  inventari,
säästma teiste vara ja tervist ning alluma peakohtuniku korraldustele. 
Juhul  kui  võistleja  lõhub või  kahjustab korraldaja  inventari,  on  korraldajal  õigus  nõuda kahju  tekitajalt
hüvi!st sh kahjustatud inventar selle soetusmaksumuses kahju tekitajale maha müüa ning kahju tekitanul

kohustus see ära osta.  

Õiguste andmine
Võistlustele registreerumisega annab võistleja nõusoleku oma nime töötlemiseks võistluse  tulemuste  ja
kajastamise  konteks!s,  sh  rei!nguarvestuse  koostamiseks,  avaldamiseks  võistlusprotokollis  ja  võistluse
kajastamises,  samu!  teda  kujutavate  foto-  või  videojäädvustuse  kasutamiseks  võistluste  kajastuses
interne!s (sotsiaalmeedia) ja meedias (ajakirjandus, television, raadio). 
Juhul kui võistleja ei soovi enda pildistamist või filmimist, teavitab ta sellest võistluse peakohtunikku enne
võistluste algust.  NB!  See  ei  taga  võistluste korraldamisega mi0eseotud isikute  poolt  pildistamisest või
filmimisest loobumist. Selles osas võib võistleja pöörduda konkreetse isiku poole taotlusega vastav tegevus
lõpetada. 
Võistlejal on õigus taotleda temast tehtud foto või videojäädvustuse eemaldamist avalikust kanalist (kui see
on korraldaja võimuses) ennekõike kui sellel on kujutatud teda ainuisikuliselt või ta on sellel suures plaanis
esiplaanil. 



Üldist: 
Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi. Oma osavõtuga seotud kulud katab iga osavõtja
ise.  Oma  tervisliku  seisundi  eest  vastutab  iga  osavõtja  ise.  Kõik  juhendis  määratlemata  küsimused
lahendavad korraldajad kohapeal.

Võistluse viivad  läbi Pärnu-Jaagupi LTK (Andres Somer, tel 53624410) ja LTK Pärnu Vint-90 (Enn Hallik, tel
5103712).
Võistluse peakohtunik on Andres Somer. Abikohtunik: Allar Vellner


