
                                                                                                                                               
XXXVI SAKALA LAUATENNISE KARIKASARJA JUHEND       
                                           
Hooajal 2019/2020 korraldab lauatenniseklubi Sakala 36. korda seeriavõistluse Sakala 
lauatennise karikasari. 35. sarjas osales 219 mängijat. Sakala karikavõistluse üldvõidu on 
saavutanud: 
 
Peeter Allikoja (esimese sarja võitja 1984/1985 hooajal) 
Priit Vihuri (3 korda) 
Jaanus Allikoja (14 korda) 
Margus Susi (2 korda) 
Margus Kask 
Antti Luigemaa 
Oleg Kartuzov (4 korda) 
Igors Sidorovs (2 korda) 
Rivo Saaremäe (4 korda) 
Aleksandr Smirnov 
Aleksandr Lušin 
Valdas Martinkus 
Sakala karikasarja raames on mängitud 207 etappi.  
 
Osavõtjad ja osavõtumaksud 
Osaleda võivad kõik lauatennist harrastavad mängijad sõltumata kodakondsusest ja elukohast. 
Sakala XXXVI karikasarja osavõtumaksud: 
- täiskasvanud 10 EUR. 
- õpilased, üliõpilased 5 EUR (üliõpilastel vajalik tõendamiseks õpilaspilet) 
 
Aeg ja koht 
Kõik XXXV Sakala karikasarja etapid mängitakse Viljandi Spordihoone suures saalis  
algusega kell 10:00. 
 
I etapp / RIS EhitusAS  auhinnavõistlus                : 29. 09.2019. a.  
II etapp / Matti Kallaspooliku mälestusvõistlused   : 13.10.2019. a.  
III etapp / Bed Factory Sweden OÜ auhinnavõistlused   :2.11.2019.a. 
IV etapp / JOOLA  auhinnavõistlused          : 5.01.2020. a.  
V etapp /  Kaitseliidu Sakala Maleva auhinnavõistlused    : 9.02.2020.a. 
VI etapp / Viljandi LTK Sakala auhinnavõistlused       : 4.04.2020.a. 
Võistlustele registreerimine lõpeb 15 minutit enne võistluste algust (kell 9.45). 
 
 
Võistlussüsteem 
XXXVI Sakala lauatennise karikasarja seeriavõistlus viiakse läbi kuue-etapilisena, millest 
arvestusse lähevad nelja parema etapi tulemused. Mängitakse kahe miinuse süsteemis kõigi 
kohtade selgitamisega. Kõik kohtumised peetakse „parem viiest“ v.a. võistluse finaal, mis 



peetakse „parem seitsmest“. Suure osavõtjate arvu korral mängitakse osa mänge „parem 
kolmest“ . 
 
Tabelisse paigutatakse mängijad vastavalt Eesti kehtivale reitingule ja võistlusel saadud 
punktide järgi arvutatud koefitsiendi järgi, kusjuures Eesti, Läti ja Leedu reitingu kohad 
loetakse võrdväärseteks. Naiste reitingu koht korrutatakse 4,5-ga. Reitingu kohti muudetakse 
kaks korda aastas (01.08 ja 01.12 reitingu järgi). Tabelisse paigutamisel ei arvestata klubilist 
kuuluvust. Välisvõistlejate paigutuse otsustab peakohtunik. 
Kõik võistlejad (mehed, naised, noored) mängivad koos. Eriarvestuse parimad selgitatakse 
üldise paremusjärjestuse alusel. 
 
 
Autasustamine 
Igal etapil autasustatakse: 
* üldarvestuse kolme paremat, 
* parim Viljandimaa mängija, 
* parimat veterani 40 (sündinud 1980. a. ja varem (Vet40)), 
* parimat veterani 60 (sündinud 1960.a. ja varem (Vet60)), 
* parimat naismängijat (N), 
* parimat mängijat Eesti meeste reitingus 200+,  
* parim mängija Eesti meeste reitingus 300+, 
* parim mängija Eesti meeste reitingus 400+, 
* parimat välismängijat, 
* parimat noormeest ja neidu (sünd. 2002 – 2004 (P18, T18)), 
* parimat poissi ja tüdrukut (sündinud 2005 – 2007 (P15, T15)), 
* parimat poissi ja tüdrukut (sündinud 2008 ja hiljem (P12, T12)). 
Reitingu klassid määratakse esimese osavõetud etapi ajal kehtiva reitingu järgi! 
 
Igal etapil esikoha auhind 120,- EUR, teise koha auhind 70,- EUR, kolmanda koha auhind 
50,- EUR.  Sponsoritel on õigus anda etapil eriauhindu. Auhinnalisele kohale jõudnul on õigus 
ainult ühele auhinnale. 
XXXVI Sakala lauatennise karikasarja sarja üldvõitja saab rahalise auhinna 250,- EUR, 
kokkuvõttes teine koht saab rahalise auninna 150,- EUR ja kolmas koht 100,- EUR . Auhinna 
50,-EUR saavad kõigi 14 võistlusklassi parimad mängijat sarja kokkuvõttes tingimusel, et on 
osalenud vähemalt 3 etapil. Ka sarja kokkuvõttes on auhinnalisele kohale jõudnul õigus ainult 
ühele auhinnale. Võistluse auhinnafond moodustub osavõtumaksudest ja on vähemalt 1200,-€. 
Korraldajatel on õigus välja anda eriauhindu (Näiteks ´´fair play´´). 
 
Punktiarvestus 
Igal etapil saab üldarvestuse punkte alljärgnevalt: I koht – 201 punkti, II koht – 199 punkti,  
III koht – 197 punkti, IV koht – 195 punkti, V koht -194 punkti jne. Kuni 190. koht ja järgnevad 
saavad 5 punkti. Üldarvestuses lähevad arvesse nelja parema etapi punktid, punktide võrdsuse 
korral määrab paremuse viimase etapi tulemus. 
 



 
Mängija vastutus 
Koos osavõtumaksu tasumisega sõlmib mängija Viljandi LTK Sakalaga lepingu, kus ta 
kohustub järgima kõiki lauatennise reegleid. Kui mängija elab oma ebaõnnestumise välja meie 
klubi inventari peal (laud, võrk, barjäär) ja tekitab eelnimetatud inventarile nähtava kahju, siis 
on Viljandi LTK Sakalal õigus kahjustatud mängu inventar kahju tekitanud mängijale maha 
müüa. Hinnaks on uue inventari soetamismaksumus. 
Koos registreerumisega annab võistleja nõusoleku võistlusprotokollide avalikustamiseks, 

võistlustulemuste ning fotode kajastamiseks sotsiaalmeedias ja meedias (ajakirjandus, 

televisioon, raadio), võistlustulemuste töötlemiseks (reitingu koostamisel) ning edetabelite 

avaldamiseks. 

 
Üldiselt 
Oma tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise. Võistlustulemusi arvestatakse Eesti reitingu 
koostamisel. Kõik juhendiga sätestamata küsimused ja võistluste korraldamise käigus tekkivad 
probleemid lahendab võistluste peakohtunik või Viljandi Lauatenniseklubi Sakala juhatus. 
Sarja peakohtunik: Aleksandr Kirpu (aleksandr.kirpu@tammegymnaasium ee); tel 56616743) 
Täiendav info ja võistlustulemused www.ltksakala.ee. 
 

***Tere tulemast XXXVI Sakala lauatennise karikasarja võistlusele!*** 


