
  

2020 PEIPSIÄÄRE  MEISTRIVÕISTLUSED 
LAUATENNISES 

 
 

JUHEND 
I EESMÄRK 
Lauatennise meistrite selgitamine Peipsiääre vallas. Sportimisharrastuse ja lauatennise 
ergutamine Peipsiääre valla elanike ning kohalike spordiklubi liikmete hulgas. Aktiviseerida 
rahvasspordielu ning ühistegevust Peipsiääre vallas. Anda harrastajast mängijatele uusi 
väljundeid. 
 

II AEG JA KOHT 
Meistrivõistlustel toimub kaks etappi:  
I etapp - Pala kooli spordisaalis, laupäeval 14. märtsil 2020. a. 
II etapp - Koosa Mängude Majas, laupäeval 4. aprillil 2020. a. 
Mängude algus kell 10:00, eelregistreerimise kinnitamine 9:30 - 9:45. 
 

III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE 
Peipsiääre meistrivõistlusi lauatennises korraldab Peipsiääre vallavalitsus.  
Peakorraldaja Priit Allikivi, peakohtunik Peep Päll. 
 

IV OSAVÕTJAD 
Peipsiääre meistrivõistlustest lauatennises on oodatud osa võtma kõik kohalikud vallaelanikud 
ning kohalike spordiklubide liikmed. 
Võisteldakse kahes võistlusklassis: mehed, naised. 
.  

V PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE 
Täpne võistlussüsteem selgub kohapeal, kui on selgunud lõplik osalejate arv. 
Võistlustel mängitakse eelringid kahe geimi võiduni 11. punktini ning kohamängud kolme geimi 
võiduni. 
Iga geimi võidu eest antakse üks punkt. Rohkem punkte saanud võistleja  saavutab kõrgema 
koha. 
Võrdsete punktide korral on määravaks võidetud geimide arv ning edasi geimides saavutatud 
punktid. 
 
VI PROTESTID JA MUUD SANKTSIOONID 
Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohapeal peakohtunik koos 
peakorraldajaga. 
 
VII ÜLDVÕITJA SELGITAMINE 
Lõplik paremusjärjestus meistrivõistlusel selgub kahe etapi kokkuvõttes. Kokkuvõttes võistlejate 
võrdsete punktide korral otsustab lõpliku koha II etapi tulemus ehk koht Koosa etapil. 



  

 

VIII AUTASUSTAMINE 
Mõlema võistlusklassi kolme parimat võistlejat autasustatakse diplomi ja medalitega, 
võimalusel meenetega. Mõlema võistlusklassi parimat lisaks karikaga. 
 
IX REGISTREERIMINE 
Peipsiääre lauatennise meistrivõistlustel osalemisest palun teatada hiljemalt: 
I etapp Palal 10. märtsiks; 
II etapp Koosal 31. märtsiks 
Peipsiääre Vallavalitsusse tel. 53 046 113 või priit.allikivi@peipsivald.ee (Priit Allikivi). 
 
X ÜLDISELT 
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad peakorraldaja koos peakohtunikuga 
kohapeal. 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. 
Alkoholijoobes võistlejaid võistlema ei lubata, peakorraldajal ja peakohtunikul on õigus 
kahtluse korral võistleja eemaldada 
 
Täiendav info mängude kohta: 
Peipsiääre valla sporditööspetsialist: Priit Allikivi – telefon 53 046 113, priit.allikivi@peipsivald.ee 

Võistluste peakohtunik: Peep Päll -  telefon 51 17 144, peep.pall@ut.ee 
 
 
 
 
 
 
 

 


