
 

        SUVEPINKS 2022 JUHEND                               

 

VÕISTLUSE  EESMÄRK 

1.Viljandi Lauatenniseklubi Sakala korraldab 2022. aasta suvel koostöös Viljandi 

Spordikeskusega kaks lauatennisevõistlust õues, Viljandi järve ääres. Eesmärgiks on veidi 

teistmoodi lauatennise mängimine suvekuudel, kui meie kalendris eriti võistlusi ei ole. 

AEG ja KOHT 

1.Võistlused toimuvad  18. juunil  algusega kell 10.00 ja 6. augustil algusega kell 12.00 Viljandi 

järveäärsel korvpalli väljakul. 

MÄNGUVAHENDID 

Mängitakse kuuel JOOLA Aluterna outdoor tüüpi laual. Reketina võib kasutada ainult originaal 

välireketit, mis on valmistatud plastikust.Korraldaja poolt on pakkuda kasutamiseks ja ka 

müügiks Joola ja Cornilleau reketid. Tavaliste ITTF märgistusega kummidega reketiga mängida 

ei tohi.Palliks on Joola outdoor pall. Igal võistlusel on korraldaja poolt 30 palli. Kui limiit läbi, 

siis saab palle juurde osta. Peakohtunikul on õigus otsustada, kas reket on mängukõlblik. 

RIIETUS 

Võistlejad peavad mängima spordijalatsitega või paljajalu. Muu riietuse osas piiranguid ei ole. 

Sobivad ujumisriided, smoking, bikiinid, ülikond jne. 

VÕISTLUSTE SÜSTEEM, LÄBIVIIMINE  ja OSAVÕTUMAKS 

1. Kõik võistlused on eelregistreerimisega ja võistluse süsteem selgub peale registreerimise 

lõppu. Sõltumata süsteemist toimuvad kõik mängud ´´parem kolmest´´ehk mängitakse kahe 

seti võiduni. Eeldatav süsteem on alagruppidega + play-off turniir ühe kaotusega.Juhul, kui 

võistlusel on üle 36.mängija, mängitakse ´´progressive knock out´´ süsteemis.                                 

2. Osavõtumaks on võistlustel 10,- € eelregistreerimisel. Kohapeal võistlustele registreerimine 

maksab 20,-€.                                                                                                 



Teisel Suvepinksi etapil(6.08.2022.a.) on kõik Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liidu 

55.Spordimängudel osalejad on osavõtumaksust vabastatud. Selleks on vajalik ennast 

registreerida ülalnimetatud võistluse lauatenniseturniirile.Eesti Seeniorispordi ja 

Spordiveteranide Liidu Spordimängudel läheb arvesse kahe meesmängija(50+) ning ühe 

naismängija(35+) tulemus.Võistlus viiakse läbi ühes tabelis individuaalvõistlusena,kuid 

võistkonna arvestuse jaoks korjatakse tulemused samast tabelist. 

 

VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE ja OSALEJAD 

1.Võistlustele saab registreerida aleksandr.kirpu@tammegymnaasium.ee . Kuna kõik 

võistlused on plaanis läbi viia laupäeval, siis võistlustele registreerimine lõpeb neljapäeval            

kell 24.00. Kohapeal võistlustele registreerimine maksab 20,-€.                                                                          

2. Võistlustel võivad osaleda kõik inimesed, kes on ennast võistlustele registreerinud ja tasunud 

osavõtu maksu. 

TULEMUSED 

Võistluste tulemused on leitavad www.ltksakala.ee. Osaleja annab võistlusele 

registreerimisega loa kajastada endaga seotud andmeid ja fotosid veebilehel www.ltksakala.ee 

ja teistes meediakanalites.                                                                                                              

AUTASUSTAMINE 

Suvepinksi võistlustel autasustame:                                                                                                                         

* 1. kuni 3. kohale tulnud mängijaid                                                                                                                          

* Parimat naismängijat                                                                                                                                                 

* Parimat noort Noor-10  (sündinud 2012 ja hiljem)                                                                                              

* Parimat noort Noor-14  (sündinud 2008 ja hiljem)                                                                                                                        

* Parimat noort Noor-16  (sündinud 2006 ja hiljem)                                                                                                                             

* Parimat naisveterani 35+(sündinud 1987 ja varem)                                                                                     

* Parimat meesveterani 50+ (sündinud 1972 ja varem) 

ÜLDISELT 

Oma tervisliku seisundi eest vastutavad mängijad ise. 

Võistluste peakohtunik on Aleksandr Kirpu (IU, Tartu) 


