
 

 

TALLINNA XLI KOOLINOORTE  
INDIVIDUAALSED JA VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED 

LAUATENNISES 
 

JUHEND 
 

Võistluste korraldajad 
Võistlused korraldab Tallinna Haridusamet koostöös Maardu Lauatenniseklubi ja Eesti 
Lauatenniseliiduga Kristiine Spordihoones (Forelli 12). 
Peakohtunikuks on Andres Lofitski (telefon: +372 55683540, e-post: andres@maardultk.ee) 

Eesmärk 
Anda võimalus võistelda Tallinna koolinoortel omavahel ja selgitada välja parimad ning 
populariseerida lauatennist. 

Aeg ja koht 
Võistlused toimuvad 7. ja 8. märtsil 2023 Kristiine Spordihoones (Forelli 12). 

Osavõtjad ja süsteem 
Võistlustest võivad osa võtta kõik Tallinna üldhariduskoolide õpilased, kes on tähtajaks 
registreerunud. 
Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased võistlevad eraldi arvestuses, ühe kooli võistkonna 
suuruseks põhikooliastmes on kuni 6 mängijat ja gümnaasiumiastmes kuni 4 mängijat. 
Ühest koolist saab osaleda põhikooliastme ja gümnaasiumiastme peale kokku kuni 10 
mängijat. 
Mängijad loositakse võistlustabelisse kehtiva reitingu alusel. 
Mängitakse 2 miinuse süsteemis 1 – 32. kohtade väljaselgitamiseni. 
Kohtumised mängitakse reeglina "parem kolmest", finaalid ja poolfinaalid parem „viiest“. 
7. märtsil alustavad põhikooliastmes 1.-5. klassid ja gümnaasiumiastmes 10.-12.klassid 
kell 10.00, 
8. märtsil alustavad põhikooliastmes 6.-9. klassid võistlemist kell 10.00. 

Registreerimine 
Võistluseks registreerimine toimub elektroonselt kuni 23. veebruarini siin. 
Võistlustabelid pannakse lukku 30 minutit enne vastava võistlusklassi algust. Kooli vastutav 
õpetaja informeerib võistlejate kohalolekust peakohtunikku. 

Tulemuste arvestamine 
Koolidevahelist arvestust peetakse põhikooliastmes ja gümnaasiumiastmes. 
Gümnaasiumi ja põhikooli arvestuses mängitakse välja kohad 1-32, kes toovad ka vastavalt 
sellele punkte. 33 - .... kohale jäänud mängijad, koolile punkte ei too. 
Põhikooliastmes läheb arvesse 4 parema võistleja tulemused ning gümnaasiumiastmes 3 
parema võistleja tulemused. Võitja kooli selgitamisel liidetakse laste poolt saavutatud 
kohapunktid. 
Arvesse lähevad kooli esindanud võistlejate neli parimat tulemust. Võrdse tulemuse põhjal 
pärast punktide liitmist, otsustab paremuse parimate kohtade arv lastel. (näiteks 37 kk ja 32 
kk on võrdne arv, aga 32kk õpilased saavutasid kõrgemaid kohti (I, II, VIII) rohkem kui 37 
kk õpilased (I, III, IX). Võitja on 32 kk. 
 
 

https://www.google.ee/maps/place/Forelli+12,+10621+Tallinn/@59.4204942,24.6845825,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4692945e66e55b37:0xfc3fee30bdc12319!8m2!3d59.4204942!4d24.6867712?hl=en&authuser=0
https://www.google.ee/maps/place/Forelli+12,+10621+Tallinn/@59.4204969,24.6845772,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4692945e66e55b37:0xfc3fee30bdc12319!8m2!3d59.4204942!4d24.6867712?hl=en&authuser=0
https://ankeedid.haridus.ee/limesurvey/index.php/926175?lang=et


 

Autasustamine 
Individuaalses arvestuses autasustatakse mõlemas vanuseklassis (1.-9. klass ja 10.-12. 
klass) I – III kohale tulnud noormeest ja neidu meistrivõistluste medali ning diplomiga. 
Võistkondlikus arvestuses autasustatakse kolme parema võistkonna liikmeid 
meistrivõistluste medaliga. 
I koha võistkonna liikmeid autasustatakse lisaks medalile veel Tallinna koolinoorte meistrite 
särgiga ja kooli karika ning diplomiga. 

Üldiselt 
Võistlusel osalemiseks peab võistlejal olema reket endal. Võistluse käigus esile kerkinud 
probleemid lahendavad võistluse korraldajad kohapeal. Oma tervisliku seisundi eest 
vastutab iga võistleja ise. 


