
LAHTISED KARIKAVÕISTLUSED 

LAUATENNISES 2019 

 

J U H E N D 

 

EESMÄRK:  
 
Populariseerida lauatennise harrastamist Saaremaa vallas. Tagada võimalus 
lauatennisega tegeleda üle Saaremaa valla.  
 

AEG, KOHT, REGISTREERIMINE: 
 

Võistlused toimuvad neljas etapis.  
Saaremaa Valla lahtise karikasarja etapid: 

1. 22.03.2019 Kärla Spordihoone Urve Vakker, 53443956 

2 18.10.2019 Kärla Spordihoone Raivo Uus, 5224999 

3 26.10.2019 Kõljala külamaja Kuressaare LTK Tops, 
56657866 

4. 16.11. 2019 Aste kool Andre Käen, 58040477 

 
Registreerida saab kuni kolm päeva enne või etapi toimumise päeval kohapeal. 
Võistluspäeval lõppeb registreerimine 15 minutit enne võistluste algust. 
 

OSAVÕTJAD: 

 

 Võistlustel võivad osaleda kõik, kes tunnevad ja austavad võistlus-määrust 
ning võistlusjuhendit. 

 Arvestust peetakse eraldi meestele ja naistele.   
 

KORRALDAMINE ja TULEMUSTE ARVESTAMINE: 

 

 Võistluse läbiviimist juhib etapi korraldaja, võttes aluseks Eestis kehtivaid 
lauatennise võistlusmäärusi.  

 Rakendatakse punktisüsteemi: I.koht-20, II-19, III-18, jne, kuni kohani 19, siis 
ülejäänud osalejad 1 punkt. 

 Karikasarja paremusjärjestus määratakse neljast (4) etapist kolmel (3) 
paremal saadud punktide kokkuliitmise teel, võrdse kogusummaga 
eelistatakse viimasel etapil saavutatud koha paremust. 

INVENTAR:  
 

 Igal võistlejal võtta kaasa oma reket ja vahetusjalatsid 

 Vajadusel on mängupallid korraldajate poolt. 



 

AUTASUSTAMINE 

 
Igal etapil paneb korraldaja välja: 

 Etapivõitjale diplom/auhind 

 2. ja 3.koht diplom/auhind 

 

Ülevõtjate autasustamine toimub pärast viimast etappi. 

 Autasustatakse kolme paremat meest ja naist 
Auhinnad paneb välja Saaremaa Vallavalitsus 

 

ÜLDISELT : 

 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab etapi korraldaja. 
 Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.  

 
Võistluse korraldaja edastab etapi tulemused koordinaatorile: 
rasmus.tuuts@saaremaavald.ee   või aivi.auga@saaremaavald.ee kes peavad 
üldarvestust.  

 

 
Võistluste korraldajad –  Lümanda TP spordijuht / SK Kärla / Kuressaare LTK 
Tops / Saaremaa JK aameraaS 
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LAUATENNIS   

LAHTISED KARIKAVÕISTLUSE SAAREMAAL 

 

 

 

LÜMANDA ETAPP              JUHEND lisaks üldjuhenile 

 

EESMÄRK: selgitada välja lahtise karikavõistluse esimese etapi paremusjärjestus. 

Rikastada hooaja lauatennise kalendrit.  

 

AEG ja KOHT:  22. märts 2019   Kärla Spordihoone 18.00 

 

OSALEJAD: Kõik lauatennise huvilised, juhindudes lahtise karikavõistluse üldjuhendist.  

Toimuvad mees- ja naisüksikmängud.  

 

AUTASUSTAMINE: I – III koht, medalid, meened, diplomid 

 

VÕISTLUSTINGIMUSED ja MÄNGUSÜSTEEM:  

 

Selgub peale registreerimist koha peal. Võimalikud variandid, kõik osalejad mängivad läbi 

omavahel (turniir, tavaliselt kuni 7 mängijat); alagrupid, paigutus  Saaremaa valla jooksva 

edetabeli põhjal; ülejäänud loosimine:  

 

1. Võistlus viiakse läbi Eesti Lauatenniseliidu poolt heaks kiidetud 

võistlusmääruse järgi. 

2. Võistlus viiakse läbi peale eelregistreerimise lõppemist kokku lepitud süsteemis. Lõplik 

sõna korraldaval läbiviijal, peakohtunikul.  Kõik mängud toimuvad 

„parem viiest“. 

3. Võistlejate paigutamisel kasutatakse Saaremaa lauatennise jooksvat seisu; mängijad, keda 

reitingus ei ole, paigutatakse loosimise tulemusel. 

4. Võistlused on individuaalsed, eraldi meeste ja naiste arvestuses. Vanuserühmasid ei ole.  

Paremusjärjestus selgitatakse välja juhendis sätestatud korras. 

5. Võistlusest osavõtjate kohustused, sh käitumisreeglid, on lisatud juhendis ja lähtuvad 

headest sportimistavadest.  

 

VEEL REEGLITEST: Eesti Lauatennise Liit juhenditest ja üldlevinud lauatennise mängu 

reeglitest juhinduvalt:  

 

1. Mängitakse rahvusvahelistes/Eesti reeglites lubatud palli ja reketiga.  

2. Servimise alustamisel peab pall olema liikumatult avatud peopesal, servija 

peab palli viskama võimalikult vertikaalselt üles vähemalt peale peost lahkumist nii, et see 

oleks vastasele näha. 

3. Servija peab lööma otsajoone taga, lauapinnast kõrgemal asuvat ja langema 

hakanud palli. 

4. Mängija saab punkti kui: 

a) Vastase poolt löödud pall lendab üle tema lauapoole seda 



puudutamata. 

b) Pall puudutab enne tama lauapoolele jõudmist midagi muud peale 

võrgukomplekti. 

c) Vastane lööb palli lennult või kaks korda. 

d) Vastane liigutab palli mängus olles lauda või puudutab 

võrgukomplekti. 

5. Seti võidab vähemalt 11 punkti omav mängija, kui ta on saavutanud 2- 

punktise edu. 

6. Võistleja võib katkestada mängu 1 minutiks 1 kord seti jooksul ja peale 

selle punktimängimiste vaheajal kuivatada end käterätiga. 

7. Võistlejal pole lubatud geimi mängimise ajal kõnetada vastast või 

pealtvaatajaid, lubatud on pöörduda kohtuniku poole. 

 

Väljavõte reeglitest: PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMISEST 

Eesti Lauatennise Liit 

 

Turniirisüsteemis peetavad võistlused     

3.7.5.1    Turniirisüsteemis  peetavatel  võistlustel  mängivad  kõik 

           osavõtjad omavahel läbi. Võit  annab  2 punkti,  kaotus  1 

           punkti  ja loobumiskaotus või lõpuni mängimata kohtumine 0 

           punkti.  Kohtade  järjestus määratakse esmajoones kindlaks  

           saavutatud kohtumiste punktide järgi. Kui mängija jätab 

           mingil põhjusel pärast kohtumist võistluse pooleli,  

           loetakse ta kohtumise kaotanuks, mida kajastatakse  

           turniiritabelis kui kaotust mängimata kohtumise eest. 

3.7.5.2    Kui  kaks  või  rohkem  osavõtjat koguvad ühepalju punkte, 

           määratakse  nende  järjestus  vaid omavaheliste kohtumiste  

           järgi.  Kõigepealt  võetakse  arvesse  kogutud  kohtumiste 

           punktid,   siis    üksikkohtumiste   (võistkonnakohtumises) 

           võitude  ja  kaotuste   suhe, võidetud ja kaotatud settide  

           suhe  ning  võidetud  ja   kaotatud  punktide  suhe,  kuni  

           järjestus on selgitatud. 

3.7.5.3    Kui osavõtjate paremusjärjestuse selgitamisel on  mingiks  

           etapiks  ühe  või  mitme   osavõtja   järjestus  niiviisi 

           määratud ja ülejäänud osavõtjate näitajad on ikka võrdsed,  

           tuleb edasise paremusjärjestuse selgitamisel elimineerida  

           nende osavõtjate tagajärjed, kelle koht on juba  määratud, 

           ülejäänute järjestus aga  selgitada  punktide 3.7.5.1  ja  

           3.7.5.2 kohaselt. 

3.7.5.4    Kui  paremusjärjestust   pole  võimalik   kindlaks määrata 

           punktide   3.7.5.1  kuni 3.7.5.3 kohaselt, määratakse 

           paremusjärjestus loosiga. 

3.7.5.5   Maailma-,   olümpiamängude  ja  lahtiste  rahvusvaheliste  

           meistrivõistluste   kvalifikatsioonivoorudes   loositakse 

           mängijad  alagruppidesse  ja  nende vastav koht alagrupis 

           määratakse mängijate jooksva aasta reitingu järgi  paigu- 

           tades   võimaluse   piires     mängijad   laiali    nende 

           assotsiatsioone arvestades.  



3.7.5.6   Kui  alagrupist pääseb edasi  1  mängija  või võistkond ja 

           Zürii  ei otsusta  teisiti,  tuleb  grupi  finaalkohtumine 

           pidada mängijate või võistkondade  nr. 1 ja   2 vahel, kui  

           pääseb   edasi   2   mängijat    või võistkond, mängitakse 

           grupifinaalkohtumine mängijate või võistkondade  nr.  2 ja  

           3 vahel jne.  

 

3.5.2       Mängijate väärkäitumine 

3.5.2.1 Mängijad   peavad hoiduma sellisest käitumisest, mis võib  

            alusetult  häirida vastasmängijat, solvata pealtvaatajaid  

            või diskrediteerida sporti.  Ei  tohi kasutada sõimusõnu, 

            meelega  palli  katki  teha  või lüüa seda mänguväljakult 

            välja, taguda lauda või barjääre, alandada kohtunikke. 

3.5.2.2    Kui   mängija,  treener  või  teine  nõustaja  on   toime  

            pannud    tõsise   käitumisreeglite   rikkumise,   peatab   

            kohtunik    mängu  ja   kannab  kohe ette  peakohunikule.  

            Vähemolulise   rikkumise   puhul  näitab kohtunik  esmalt  

            kollast   kaarti  ja   hoiatab,    et järgmine  kord toob  

            endaga kaasa karistuse. 

3.5.2.3    Kui   mängijat   on   kord   hoiatatud,   välja   arvatud  

            punktides 3.5.2.2 ja 3.5.2.5  kirjeldatud  juhtudel, võib 

            iga järgneva  intsidendi   puhul    üksikmängudes   samas 

            kohtumises     või     võistkonnakohtumises,     kohtunik 

            teda   karistada  vastasele  ühe    punkti     andmisega, 

            teisel korral võib kohtunik  anda  vastasele kaks punkti, 

            näidates  sellisele  mängijale  iga  kord koos kollast ja 

            punast kaarti. 

 

3.5.2.4    Kui selline mängija, keda on karistatud  üksikmängus  või 

            võistkonnakohtumises  kolme  punkti  vastasele andmisega, 

            jätkab   ebakohast  käitumist   ka   pärast  seda,   peab  

            kohtunik  mängu   peatama   ja   kandma    sellest   ette 

            peakohtunikule. 

3.5.2.5    Kui   mängija   on   mängu  ajal  vahetanud  reketit, mis  

            polnud   vigastatud,  peatab   kohtunik   mängu ja kannab 

            sellest ette peakohtunikule. 

3.5.2.6    Hoiatus  või  karistus,   mille   on  saanud ükskõik kumb  

            mängija paarismängus, laieneb paarile, kui mitte hoiatust 

            või    karistust   mittesaanud     mängijale   järnevates 

            üksikmängudes  võistkonnakohtumises. Paarismängu  alguses 

            tuleb  selele  paarile  meelde  tuletada, et selle    üks  

            mängijatest  on  saanud  raskeima  hoiatuse või karistuse 

            samas võistkonnakohtumises. 

3.5.2.7    Treener või teine nõustaja, keda  on  kord juba hoiatatud  

            ebakohase käitumise eest  üksik-  või võistkonnakohtumise 

            ajal,     näidatakse       järgmise   rikkumise    korral 

            punast    kaarti  ja   ta    saadetakse      mänguväljaku  

            juurest ära kuni      võistkonnakohtumise    lõpuni   või  



            üksikmängudes   selle mängu   lõpuni,    välja    arvatud 

            punktis     3.5.2.2  kirjeldatud juhtumitel. 

3.5.2.8    Peakohtunik   võib   mängija   diskvalifitseerida raskelt 

            ebakohase   või   solvava   käitumise   eest   kas  antud  

            kohtumiseks,  mänguliigiks v6i kogu võistluseks sõltumata  

            asjaolust,   kas   kohtunik   on   peakohtunikku  sellest  

            eelnevalt informeerinud   väi  mitte. Seda  tehes  näitab  

            peakohtunik mängijale punast kaarti. 

3.5.2.9    Kui   mängija   diskvalifitseeritakse  võistkonna-    või 

   individuaalvõistlustel teist korda, diskvalifitseeritakse 

            ta  automaatselt  ka  vastavalt   kas   võistkonna    või 

            individuaalvõistluste 1õpuni. 

3.5.2.10    Peakohtunik  võib   diskvalifitseerida  kogu    ülejäänud 

            võistluse  ajaks  ükskõik  kelle, kes on nende võistluste 

            ajal   kaks korda ära saadetud mänguväljaku juurest. 

3.5.2.11    Kui mängija reketit pole 48 järjestikkuse kuu jooksul 4  

            korda järjest reketikontrollis läbi lasted, 

            diskvalifitseeritakse mängija järgmiseks 12 kuuks ITTF  

            võistlustelt.  

3.5.2.12    Kui mängija on mingil põhjusel diskvalifitseeritud  

            mänguks, kohtumiseks või kogu võistluseks, kaotab ta  

            automaatselt õiguse vastavale tiitlile, medalile, 

            auhinnarahadele ja reitingupunktidele.  

3.5.2.13    Eriti raskete ebakohase  käitumiste  juhtudel  

            Informeeritakse sellest rikkuja koduassotsiatsiooni. 

 

3.5.3      Head kombed 

3.5.3.1 Mängijad, treenerid  ja  kohtunikud peavad hoidma au sees  

spordi head  mainet; sealhulgas  peavad  sportlased andma võidu heaks endast parima ja tohi 

võistlust pooleli jätta 

muidu, kui ainult haiguse või vigastuse korral. 

 


