
  

 
LAUATENNIS 

 
 

JUHEND 
 

Võistluse toimumisel võetakse arvesse Vabariigi Valitsuse spordivõistluste korraldamise 
juhendi põhimõtteid ning Terviseameti soovitusi: 

• Võistlustegevuse eel, ajal ning järel järgitakse inimeste hajutatuse reeglit 
• Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku 

piisknakkuse edasikandumist. 
• Haigusnähtudega isikute võistlustel osalemine keelatakse. Võistluse korraldajal on 

õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 
• Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid. 
• Võistluse ajal isikud ei kogune gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega 

jääks pärast võistlust territooriumile. 
• Võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, 

respiratoorse hügieeni) täitmisest. 
• Võistlejatele tagatakse võimalused käte desinfitseerimiseks. Käte 

desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. 
Desinfitseerimiskohtade juures on kätepesu piltjuhised. 

• Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid. 

 
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 
Meistrivõistlused toimuvad Koosa Mängude Majas, laupäeval 21. novembril 2020. a. 
Mängude algus kell 11:00, eelregistreerimise kinnitamine 10:30 - 10:45. 
 

III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE 
Peipsiääre meistrivõistlusi lauatennises korraldab Peipsiääre vallavalitsus.  
Peakorraldaja Priit Allikivi. 
 
 



  

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. 
Eeldatavalt 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 
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. 
 

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 18. november 
2020 
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 
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