
Saaremaa, Keila, Viljandi ja Pärnu lauatennisistide nelikmatši 
 

JUHEND  
 
Eesmärk: Rikastada lauatennisistide võistluskalendrit omanäolise võistkonnavõistlusega. 
 
Aeg ja koht: 2015. aasta nelikmatš peetakse Pärnu külje all Paikuse spordihoones 18. 
juulil algusega kell 11. Mängitakse 12 laual. 
 
Osalejad: Nelikmatšil osalevad Pärnu, Kuressaare, Keila ja Viljandi lauatenniseklubide 
võistkonnad. Iga klubi koostab võistkonna südametunnistuse järgi soovitavalt eesmärgiga 
eelkõige oma klubi mängijaile või oma klubist välja kasvanuile mõnusat sõprusvõistlust 
pakkuda. Mandaatkomisjoni pole, kedagi kontrollima ei hakata.  
Iga klubi tuleb välja 9 mehe ja 3 naismängijaga. Mängitakse kolmikutena, kusjuures iga 
klubi võib vajadusel kasutada igas oma kolmikus üht klubi sõpra ehk laenatud mängijat. 
Nende puhul tuleb aga arvestada, et nad peavad oma reitingult mahtuma võistkonna just 
sellesse kolmikusse.  
Soovi korral võib naine mängida nii-öelda meest, teda võib klubi asetada kuhu iganes, 
liigutades sellega meeste rivi. 
 
Süsteem: Osalevad klubid mängivad turniirisüsteemis üksteisega matši, seega koosneb 
võistlus kolmest voorust ja neljast matšist. Võistlus kestab kuni 6 tundi. 
Iga klubi annab võistluse eel oma 9 mehe ja 3 naise hetke reitingu järgse nimekirja. Kui 
meeste seas mängib ka naine, võib selle nii-öelda jokkerina asetada soovi järgi. 
Mängitakse kolmikutena vastase kolmikuga risti läbi, näiteks võistkonna A 1.-3. mängija 
võistkonna B1.-3. mängijaga, A 4.-6. B 4.-6., A 7.-9. B 7.-9. mehega ning A 1.-3. B 1.-3. 
naisega. Seega on ühes matšis 36 kohtumist, mis mängitakse kõik ära ja igal mängijal 3 
kohtumist. Kokku on neljas matšis 216 mängu, seega igal võistlejal 9 mängu. 
 
Punktiarvestus: Loetakse ja summeeritakse mänguvõite. Kui võistkond A võitis B-d 
19:17, kaotas võistkonnale C 12:24 ja võitis võistkonda D 20:16, siis on tal 51 punkti. 
 
Auhinnad:  Pärnu klubi Vint-90 paneb võitjale võistkonnale välja mitterändava karika. 
Iga kolmikute turniiri võitjat (12 mängija seast) ootab väike auhind, iga kolmikute turniiri 
kolme paremat medal. Võimalikud on mõned eriauhinnad. 
 
Finantseerimine: Vastavalt nelja klubi võistluseelsele ühisotsusele jagatakse kulud (saali 
üür ja auhinnad) võrdselt kõigi osaliste vahel. 
 
Lisaks: Vastavalt kolme eelmise nelikmatši praktikale lõpeb nelikvõistlus ühise 
õhtusöögi (Pärnu kutsub, igaüks maksab) ja aruteluga, kas ning kus järgmine 
sõpruskohtumine toimub. 
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Enn Hallik, Pärnu LTK Vint-90 
ennhallik@gmail.com 
5103712 


