VIII Lahtised Kõrvemaa karikavõistlused lauatennises 2021/2022
I Eesmärk
1. Arendada lauatennist Kõrvemaal ning populariseerida ala nii noorte kui ka täiskasvanute seas.
II Aeg ja koht
Karikavõistlus on 4–etapiline.
I etapp 21.11.2021 Aravete, algus kell 11:00
II etapp 05.12.2021 Lehtse PPP (4.etapp), algus kell 10:00
III etapp 06.03.2022 Lehtse PPP (7.etapp), algus kell 10:00
IV etapp 17.04.2022 Aravete, algus kell 11:00

NB! Kohustus järgida Eesti Vabariigi valitsuse poolt vastuvõetud COVID piirangute korraldusega
kehtestatud reegleid.
III Osavõtjad ja registreerimine
Osa saavad võtta kõik soovijad. Võistlusele registreerimine algab 1 tund enne võistlust kohapeal ja lõppeb
10 minutit enne turniiri algust.
Osavõtumaks: täiskasvanud 3,5€, õpilased tasuta.
IV Võistluste süsteem
Sarivõistlus on 4–etapiline, millest kokkuvõttes läheb arvesse 3 paremat etappi.
Igal etapil antakse punkte järgmiselt: 1. koht – 50 punkti, 2. koht – 48 punkti, 3. koht – 46 punkti, 4. koht
– 45 punkti, 5. koht – 44 punkti jne.
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." Reitinguta mängijad
paigutatakse vastavalt eelmiste etappide tulemustele.
Võrdsete punktide korral reastatakse üldkokkuvõtte paremusjärjestus viimasel etapil saavutatud kohtade
alusel.
V Autasustamine
Igal etapil autasustatakse vastavalt kohalikule juhendile ja hooaja kokkuvõttes autasustatakse parimaid
mängijad järgmiselt:
* üldarvestuse 3 paremat: I koht, II koht ja III koht
* eriklasside parim: meesveteranid (sündinud 1981 a. ja varem), naised,
T-18 ja P-18 (sündinud 2004-2007 a.). T-13 ja P-13 (sündinud 2008 a. ja hiljem)
Kõikide klasside parimatele auhinnad.

VI Üldist
Võisteldakse ELTLi 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.
Võistlust korraldavad Tapa vald ja Järva vald
Võistluste peakohtunik: Lairi Einmaa, e-mail: lairie@gmail.com
VII Tulemused ja info
www.tapa.ee
jarvavald.kovtp.ee
www.tapa.ee/spordikeskus
VIII Toetajad
Tapa Vallavalitsus, Järva Vallavalitsus

