
TOOMAS KOOKLA
MEMORIAAL

10:00 12. märts 2023 Kristiine Spordihall, Forelli 12, Tallinn

JUHEND

KORRALDAJAD
• Lauatennise Seltsing Kristiine Sport, esindaja pr.Elle Õun, elle.oun@mail.ee, 
+372 5064242
• Perekond Kookla

PEAKOHTUNIK
Võistluse peakohtunik on hr Aleksandr Kirpu (IU, Tartu), 
aleksandr.kirpu@tammegymnaasium.ee

VÕISTLUSKLASSID
Mehed ja naised mängivad eraldi tabelites, auhinnatakse kolme parimat
• Kell 10.00 alustavad mehed
• Kell 13.00 alustavad naised
• Kell 15.00 alustavad ettevõtted (eraldi juhend)

ERIARVESTUSES AUHINNATAKSE VEEL:
• noormehed U19 (2004 ja hiljem)
• neiud U19 (2004 ja hiljem)
• noormehed U15 (2008 ja hiljem)
• neiud U15 (2008 ja hiljem)
• noormehed U11 (2012 ja hiljem)
• neiud U11 (2012 ja hiljem)
• veteranid mehed 47+ (1962 kuni 1976)
• veteranid naised 47+ (1962 kuni 1976)
• veteranid mehed 60+ (1949 kuni 1961)
• veteranid naised 60+ (1949 kuni 1961)
 

OSAVÕTJAD JA OSAVÕTUMAKSUD
Maksimaalne osalejate arv meeste üksikmängus on 80, naiste üksikmängus 32. 
Osalema on oodatud kõik lauatennisemängijad. Osavõtumaks klassides U-11, U-15 
ja U-19 on 15 €, teistes klasside 20 €. Tasumine enne võistlust võistluspaigas hilje-
malt 30 minutit enne vastava klassi algust.

REGISTREERIMINE JA INFO
Valitud võistlejatele saadetakse kutsed, millele tuleb reageerida kinnituskirjaga 
hiljemalt 25.02.2023. Kõik ülejäänud vabad kohad täidetakse eelregistreerimise 
alusel. Eelregistreerimine algab 26.02.2023 ja lõpeb 9.03.2023 Registreerimine 
teha siin: www.lauatennis.ee 
ELTL ID leiad siit: www.mats.ee/reitingud
Kui mängijal puudub ELTL ID, siis teha registreerimine: 
aleksandr.kirpu@tammegymnaasium.ee. 
E-mailiga registreerimisel tuleb märkida võistleja ees- ja perekonnanimi, klubi, 
sünniaasta ja diplomi formaat (paberil või digitaalne).
 
VÕISTLUSTE SÜSTEEM
Mängitakse kehtivate ITTF reeglite järgi.
Kōik mängud peetakse parem viiest. Kõik eriklassid mängivad koos, aga naised ja 
mehed on eraldi tabelites. Absoluutarvestusest nopitakse välja klasside esikolmi-
kud, topelt auhindu ei anta. Mängitakse 2-miinus süsteemis ja kõik kohad mängi-
takse välja. Miinusringist selgub 3. koht.

AUTASUSTAMINE
Kõikide klasside 3 paremat autasustatakse mälestusmedaliga ja soovi korral ka 
diplomiga (peab olema eelregistreerimisel vastav märge – kas soovib diplomit 
paberil või elektrooniliselt). Kõik võistlejad osalevad võistluse lõpus toimuval loosi-
auhindade loosimisel. Kõik võistlejad saavad meenekotid. Lõpetamisel tort, kohv, 
tee.

MAJANDAMINE
Vōistlusele lähetamise, majutamise ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav 
klubi või sportlane ise.
 
ÜLDINE
Oma tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise. Võistlustulemusi arvestatakse 
Eesti reitingu koostamisel. Kõik juhendiga sätestamata küsimused ja võistluse kor-
raldamise käigus tekkivad probleemid lahendab võistluse peakohtunik. 

TOETAJAD
Ferroline Grupp, Zavod Advertising, Saku Õlletehase AS, Lindmäe Sport OÜ, 
Balteco AS
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