
    
  

VI Jõustruktuuride spordimängud 

 Lauatennise juhend 

1. Eesmärk 

Selgitada VI Jõustruktuuride spordimängude parimad lauatennise mängijad. 

2. Aeg ja koht 

10. august 2018 Paikuse spordikeskus 

3. Ajakava 

Kell 09.00-09.45 kohaloleku kinnitus kohtunike lauas. 

Kell 10.00 võistluse algus. 

4. Osalejad ja võistlusklassid 

Mehed ja naised võistlevad eraldi võistlus- ja vanuseklassides:  

- Mehed (M) sündinud 1979 ja hiljem; 

- Mehed (M40) sündinud 1978 ja varem;  

- Naised (N) sündinud 1979 ja hiljem; 

- Naised (N40) sündinud 1978 ja varem.  

5. Võistlustingimused 

1. Võistlus viiakse läbi Eesti Lauatenniseliidu poolt heaks kiidetud 

võistlusmääruse järgi.  

2. Võistlus viiakse läbi kahe miinus süsteemis kõikide kohtade väljamängimisega 

kusjuures miinusringi võitja saab kolmanda koha. Kõik mängud toimuvad 

„parem viiest“. 

3. Võistlejate paigutamisel kasutatakse Eesti Lauatenniseliidu reitingut ning 

mängijad, keda reitingus ei ole, paigutatakse loosimise tulemusel.  

4. Võistlused on individuaalsed. Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse 

välja Jõustruktuuride spordimängude üldjuhendis sätestatud korras.  

5. Võistlusest osavõtjate kohustused, sh käitumisreeglid, on välja toodud 

Jõustruktuuride spordimängude üldjuhendis. 

6. Registreerimine 

Osalejad registreerivad end oma asutuse spordikoordinaatoritele, kes edastavad 

osalejate andmed võistluste peasekretärile epp.jalakas@sisekaitse.ee hiljemalt  

1.juuliks 2018.  

7. Võistkondlik arvestus 

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide 

alusel, kuhu arvestatakse asutuse  parima sportlase koht igas võistlusklassis, teised 

sama asutuse võistlejad kohapunkte kinni ei hoia. 



Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 

punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. 

8. Autasustamine 

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.  

9. Vaidluste lahendamine 

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades 

sellest koheselt võistlejate esindajaid. 

Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste 

peakohtunik või peakorraldaja vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala 

lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav. 

10.  Muu 

Võistluste korraldavad SKA ja KAPO, võistlustel osalemise kulud kannab lähetav 

asutus.  

Võistluse peakohtunik on Madis Koit (International Umpire). 

 

 

Epp Jalakas (epp.jalakas@sisekaitse.ee) 

võistluste peasekretär 


