Eesti lauatennise karikasari hooajal 2020-2021

Juhend
Sponsorid
Seeriavõistluse sponsorid on Eesti Lauatenniseliit ja etappe läbiviivad klubid Viljandi LTK Sakala , Haapsalu
LTK, LTK Narova, Tallinna LTK Kalev, TalTech/M&E Events .

Aeg ,koht ja korraldaja
Seeriavõistlus Eesti Lauatenniseliidu karikasari viiakse läbi 5-etapilisena, millest arvesse lähevad 4 etapi
tulemused. ELTL karikasarja peakohtunik on XXX ???
•
•
•
•
•

26. 09.2020
7.11.2020
13.12.2020
20.12.2020
16.01.2021

Viljandi LTK Sakala
Haapsalu LTK
LTK Narova
Tallinna LTK Kalev
TalTech/ M& E Events

Võistlusklassid
•
•
•
•
•
•

meeste üksikmäng
naiste üksikmäng
meesjuuniorid , sünniaasta 2003 ja hiljem
naisjuuniorid , sünniaasta 2003 ja hiljem
veteranid 50+ , sünniaasta 1971 ja varem
veteranid 70+ , sünniaasta 1951 ja varem

Osavõtjad , osavõtumaksud, registreerimine ja võistlussüsteem
Osaleda lubatakse kõigil lauatennist mängida soovijail. Igas võistlusklassis pääseb võistlema kuni 64 mängijat.
• Registreerimine toimub etapi korraldaja juhendis toodud korra järgi
• Osavõtumaks kõigis võistlusklassides 12,-€ .
• Võisteldakse ´´Progressive knock out´´ süsteemis(see võimaldab selgitada kõik kohad) . Korraldaja võib
võistluse läbi viia ka kõik koos võistlusklassis (mehed ja naised eraldi),kus hiljem korjatakse
võistlusklasside parimad.
• Etapi korraldajal on õigus välja panna täiendavaid auhindu.

Karikasarja punktisüsteem
Karikasarja üldvõitja selgitatakse kõigis võistlusklassides . Punkte saab igalt etapilt alljärgnevalt :
1. koht 200p, 2.koht 195p, 3.koht 191p, 4.koht 189p, 5koht 188p, 6.koht 187p, 7.koht 186p. jne. Arvesse
lähevad 4 etapi tulemused. Lõppkohtade selgitamisel võrdsete punktide arvu korral arvestatakse kokkuvõttes
parimat kohta viimasel etapil.
Karikasarja kokkuvõttes lähevad arvesse ainult nende sportlaste tulemused, kes on osalenud vähemalt
kolmel(3) etapil.

Varustus
Minimaalne võistluslaudade arv on 12. Juhul kui võistlejate arv on üle 100, peab võistluslaudu olema vähemalt
14.

Autasustamine karikasarja etapil
Iga etapi korraldaja autasustab karikasarjas osalejaid alljärgnevalt :
• nais-ja meesüksikmängude kolme paremat medal/karikas + (100€+70€+40€).
• nais-ja meesjuuniorite kolme paremat medal/karikas + (70€+50€+30€).
• nais-ja meesveteranide kolme paremat medal/karikas +(70€+50€+30€)
• korraldajal on õigus auhinnafondi suurendada

Autasustamine karikasarja kokkuvõttes
Karikasarja võistlusklasside üldvõitjad kuulutatakse Eesti karikavõitjateks,. Mees- ja naisüksikmängu
esikolmikuid ja juunioride ning veteranide klasside võitjaid autasustatakse karikate ja rahaliste auhindadega
karikasarja sponsorite poolt alljärgnevalt :
•

•

•
•
•
•

meesüksikmäng
o I koht 200€
o II koht 150€
o III koht 50€
naisüksikmäng
o I koht 200€
o II koht 150€
o III koht 50€
meesjuuniorid
o I koht 50€
naisjuuniorid
o I koht 50€
meesveteranid 50+
o I koht 50€
naisveteranid 50+
o I koht 50€

Karikasarja kokkuvõttes auhinnalisele kohale jõudnul on õigus ainult ühele auhinnale.

Majandamine
Etapi korraldajal lasub kohustus saata kaks nädalat enne võistluse algust ELTL’i ja ELTL
liikmesklubidele reklaam, kus on teave võistluse peakohtuniku, registreerimisaadresside,
auhindade jms kohta. Soovitavalt lisatakse infosse täiendavad eraldimängitavad võistlusklassid, kuid korraldaja
võib lisada klasse ka peale põhivõistlusele registreerumist.
Etapi korraldaja võib lisada täiendavalt põhivõistlusest eraldimängitavaid võistlusklasse oma
võistlussüsteemiga, mis ei halvenda põhivõistluse tingimusi ja korraldust. Juhul kui korraldaja lisab
põhivõistlusest eraldiseisvaid võistlusklasse, on mängude väljakutsumise prioriteet põhivõistluse mängudel ja
sujuval korraldamisel. Etapi korraldaja võib anda täiendavaid auhindu kõikides võistlusklassides või anda välja
eriauhindu.Etapi korraldaja eksponeerib etapil
sarja nimisponsori reklaami.

Üldine
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.

Võistlust korraldava klubi kohustused ELTL-i ees
o hiljemalt 3 päeva jooksul peale võistlust saatma aadressile (xxxxxxxx.)?
exceli formaadis võistluse paremusjärjestuse.
o hiljemalt 18 tunni jooksul peale võistluse lõppu
• kirjutama ELTL veebi pressiteate
• lisama pressiteatele vähemalt 800x600 pikselise resolutsiooniga, jpg formaadis kvaliteetsed fotod
• lisama võistlustabeli koos tulemustega seti detailsusega
o hiljemalt 3 päeva jooksul peale võistlust saatma ELTL’Ie reitingufaili

