
 
Saare maakonna 2019.a. meeste ja naiste lauamängude mitmevõistluse  

meistrivõistluste 

JUHEND 
 
 

I  EESMÄRK 
Populariseerida lauamängude mitmevõistluse  harrastamist maakonna mees- ja naismitmevõistlejate 
hulgas ja selgitada välja paremad mängijad. 

 
II AEG JA KOHT 
Võistlused toimuvad laupäeval, 23. novembril 2019.a. Kõljala külamaja mänguruumides. Võistlused 
algavad kell 11.00.  
Mandaat 10.00-10.45 

 
III  OSAVÕTJAD 
Võistlustel lubatakse osaleda kõigil Saare maakonnas resideeruvatel mees- ja naismängijatel. 
Erandina võivad väljaspool MV arvestust osaleda ka väljaspool maakonda elavad mehed ja naised. 
Vanusegruppe ei ole. 

 
IV  LÄBIVIIMISE KORD JA KAVA 
Võistluse läbiviimise süsteem otsustatakse kohapeal, see sõltub osavõtjate arvust.  Võistlustel 
rakendatakse Eesti Vabariigis kehtivaid lauatennise võistlusmäärusi. 

 
V  AUTASUSTAMINE 
Saare maakonna MV medalid ja diplomid antakse välja kolmele paremale Saare Maakonna 
elanikeregistris olevale mees- ja naismängijale. Klubi võib välja panna ka rahalised auhinnad. 

 
VI  REGISTREERIMINE 
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 22. novembriks 2019.a. Kuressaare Lauatenniseklubi Tops 
liikmele Väino Uljasele GSM +372 52 56 309 

 
VII MAJANDAMINE 
Võistlustele lähetamine toimub võistlejate endi kulul. Kõik korraldusega seotud kulud kannab võistluste 
läbiviimise eest vastutav Kuressaare Lauatenniseklubi Tops. Osavõtumaks 4 eurot, õpilastel ja 
pensionäridel 2 eurot. 

  
VIII  ÜLDISELT 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Kõik mängus üleskerkinud küsimused lahendab 
võistluste peakohtunik, kelle otsus on lõplik. 
 
 
 
Koostas: G. Usin /Kuressaare LTK Tops president/ 
  



Saare maakonna 2019.a. lauamängude mitmevõistluse paarismängu 
meistrivõistluste  

JUHEND 
 

I  EESMÄRK 
Populariseerida lauamängude mitmevõistluse  harrastamist maakonna mees-  ja naismitmevõistlejate 
hulgas ning  selgitada välja paremad paarismängijad. 

 
II AEG JA KOHT 
Võistlused toimuvad laupäeval, 28. detsembril 2019.a. Kõljala külamajas. Võistlused algavad kl 11.  
Mandaat 10.00-10.45 

 
III  OSAVÕTJAD 
Võistlustel lubatakse osaleda kõigil Saare maakonnas resideeruvatel mängijatel, olenemata soost. 
Erandina võivad väljaspool MV arvestust osaleda ka väljaspool maakonda elavad mitmevõistlejad. 
Vanusegruppe ei ole. 

 
IV  LÄBIVIIMISE KORD JA KAVA 
Võistluse läbiviimise süsteem otsustatakse kohapeal, see sõltub osavõtvate paaride arvust.  
Võistlustel rakendatakse Eesti Vabariigis kehtivaid lauatennise võistlusmäärusi. 

 
V  AUTASUSTAMINE 
Saare maakonna MV medalid ja diplomid antakse välja kolmele paremale Saare Maakonna 
elanikeregistris olevale paarile. Erandina võib saada Saare maakonna MV medali ja diplomiga 
autasustatud väljaspool maakonda elav mitmevõistleja kui ta on mänginud paaris Saaremaal 
resideeruva mängijaga. Klubi võib välja panna ka rahalised auhinnad. 

 
VI  REGISTREERIMINE 
Eelregistreerimine teostada 27. detsembriks 2019.a. Kuressaare Lauatenniseklubi Tops liikmele Väino 
Uljasele GSM +372 52 56 309 

 
VII MAJANDAMINE 
Võistlustele lähetamine toimub võistlejate endi kulul. Kõik korraldusega seotud kulud kannab võistluste 
läbiviimise eest vastutav Kuressaare Lauatenniseklubi Tops. Osavõtumaks 6 eurot paarilt, õpilastel ja 
pensionäridel 2 eurot ühe inimese eest. 

  
VIII  ÜLDISELT 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Kõik mängus üleskerkinud küsimused lahendab 
võistluste peakohtunik, kelle otsus on lõplik. 
 
 
 
Koostas: G. Usin /Kuressaare LTK Tops president/ 
  



Saare maakonna 2020.a. naiste lahtiste lauatennise meistrivõistluste  

JUHEND 
 
 
 

I  EESMÄRK 
Populariseerida lauatennise harrastamist maakonna naislauatennisistide hulgas ja selgitada välja 
paremad individuaal- ja paarismängijad. 

 
II AEG JA KOHT 
Võistlused toimuvad neljapäeval, 5. märtsil 2020.a. Kõljala Külamajas. Võistlused algavad kell 18.00 

 
III  OSAVÕTJAD 
Võistlustel lubatakse osaleda kõigil Saare maakonnas resideeruvatel naismängijatel. 
Erandina võivad väljaspool MV arvestust osaleda ka väljaspool maakonda elavad naised. 
Vanusegruppe ei ole. 

 
IV  LÄBIVIIMISE KORD JA KAVA 
Võistluse läbiviimise süsteem otsustatakse kohapeal, see sõltub osavõtjate arvust. 
Üksikmänguturniiriga alustatakse kell 18.00, selle lõppedes järgneb paarismänguturniir. Võistlustel 
rakendatakse Eesti Vabariigis kehtivaid lauatennise võistlusmäärusi. 

 
V  AUTASUSTAMINE 
Nii üksik- kui paarismängus antakse välja Saare maakonna MV medalid ja diplomid kolmele paremale 
Saare Maakonna elanikeregistris olevale üksikmängijale ja kolmele paremale paarile. Märkus: 
Paarismängus ei jaotata reeglina medaleid ja diplomeid, kui osaleb alla 4 naispaari. 

 
VI  REGISTREERIMINE 
Eelregistreerimine teostada 4. märtsiks 2020.a. Kuressaare Lauatenniseklubi Tops presidendile 
Gunnar Usinale GSM +372 56 65 78 66 

 
VII MAJANDAMINE 
Võistlustele lähetamine toimub võistlejate endi kulul. Kõik korraldusega seotud kulud kannab võistluste 
läbiviimise eest vastutav Kuressaare Lauatenniseklubi Tops. Osavõtumaks 5 eurot, õpilastel tasuta. 

  
VIII  ÜLDISELT 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Kõik mängus üleskerkinud küsimused lahendab 
võistluste peakohtunik, kelle otsus on lõplik. 
 
 
 
Koostas: G. Usin /Kuressaare LTK Tops president/ 

 

 

 


