
MUSTVEE LINNA  IX- SEERIAVÕISTLUS - 2016/2017 hooajal 
 
AEG ja KOHT 
Mustvee lauatennise seeriavõistluse 1. etapp toimub 02.10. 2016 aastal algusega kell 10.00 Mustvee linna 
Spordisaalis.(Narva mnt.24) 
Võistlustele registreerimine lõpeb 15 minutit enne võistluste algust (kell 9.45). Paarismängule 
registreerimine lõpeb 12.00. Igal etapil toimuvad  paarismängud. 
2. etapp 05.11.2016 
3. etapp 15.01.2017 
4. etapp 18.03.2017 
5. etapp 08.04.2017 
 
OSAVÕTJAD ja OSAVÕTUMAKSUD 
Osaleda võivad kõik lauatennist harrastavad mängijad sõltumata kodakondsusest ja elukohast. 
Osavõtutasud:                  *täiskasvanud  7 EUR 
                                         *noormängijad (õpilased, üliõpilased) 3 EUR 
                                         *paarismäng  2 EUR (paar) 
 
VÕISTLUSSÜSTEEM 
Mustvee lauatennise seeriavõistlus viiakse läbi viie-etapilisena. Mängud toimuvad kümnel laual. 
Üksikmäng mängitakse kahe miinuse süsteemis, kõigi kohtade selgitamisega. Paarismäng toimub 
olümpiasüsteemis kolmanda koha selgitamisega. Kõik kohtumised mängitakse parem viiest. Kõik 
võistlejad (mehed, naised, noored) mängivad koos, kusjuures eriarvestuse parimad selgitatakse üldise 
paremusjärjestuse alusel. Paarismäng toimub kõigil viiel etapil. Paarismängu partner ei pea olema igal 
etapil sama. Paarid võivad olla sega-, mees- ja naispaarid. Kõik paarid mängivad ühes tabelis. 
Tabelitesse paigutatakse mängijad ELTL reitingu alusel. 
 
PUNKTISÜSTEEM 
Igal etapil saab üldarvestuse punkte alljärgnevalt: I koht – 101 punkti, II koht – 99 punkti, III koht – 98 
punkti, IV koht – 97 punkti jne. Üldarvestuses lähevad arvesse nelja parema etapi punktid, punktide 
võrdsuse korral määrab paremuse viimase etapi tulemus. Paarismängus määratakse igale paarilisele eraldi 
punktid, seetõttu võib igal etapil valida erineva partneri. Paarismängus kehtib sama punktisüsteem, nagu 
üksikmängus. 
AUTASUSTAMINE 
Autasustatakse osavõtumaksudest laekunud summadest. 
Igal etapil autasustatakse: 
*üldarvestuse kolme paremat 
*parimat veterani 40+ (sündinud 1977.a ja varem)(Vet40) 
*parimat veterani 60+ (sündinud 1957.a ja varem)(Vet60) 
*parimat veterani 70+ (sündinud 1947.a ja varem)(Vet 70) 
*parimat naisveterani 40+ 
*parimat naisveterani 60+ 
*parmat naismängijat (N) 
*parim mängija reitinguga 200+ 
*parimat noormeest ja neidu (sündinud 1999-2001)(P18,T18) 
*parimat poissi ja tüdrukut (sündinud 2002-2004)(P15,T15) 
*parimat poissi ja tüdrukut (sündinud 2005 ja hiljem)(P12,T12) 
*paarismängu parimat paari. 
Seeriavõistluse kokkuvõttes üksikmängus auhinnad saavad kuus esimest.  Kolm paremat mängijat igas 
võistlusklassis seeriavõistluse kokkuvõttes ja paarismängu kuus paremat paarismängijat.Igal etapil ja 
kokkuvõttes parimatele suitsukala.(Latikas) 
ÜLDISELT 
 Seeriavõistluse käigus esile kerkinud probleemid lahendavad võistluse korraldajad kohapeal. Oma 
tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise. Võistlustulemusi arvestatakse Eesti reitingu koostamisel. 
Seeriavõistluse korraldaja Mustvee LTK , Mustvee LV. 
Info: Valentin Tsõganov tel 5100265. Võistluste peakohtunik Aleksandr Kirpu, tel 56616743. 
Täiendav info ja võistlustulemused www.ltksakala.ee,  www.pingpong.ee,www.lauatennis.ee.  
Võimalus vajadusel tellida majutust. 


