Eesti Akadeemiline Spordiliit – Kõik üliõpilasspordist!

2019. a EESTI ÜLIÕPILASTE LAUATENNISE
MEISTRIVÕISTLUSED (meistri- ja harrastajate liiga)
Juhend
1. EESMÄRK: Ergutada lauatenniseharrastust Eesti kõrgkoolides. Selgitada Eesti parimad tudengitest
lauatennisemängijad nii harrastajate kui meistrite hulgas
2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad laupäeval, 23. novembril 2019. a. Tallinnas, TalTech
Spordihoones (Männiliiva tee 7) algusega kell 10.00. Soojendus algab kell 9.00.
3. KORRALDAMINE. Võistlused organiseerib Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL). Vahetu
võistluste korraldaja on Madis Koit (tel +372 53 077 911).
4. OSAVÕTJAD. Võistlustest saavad osa võtta EASL-i liikmesõppeasutuste ja teiste Eesti kõrgkoolide
võistlejad (vanusepiiranguteta) ning vilistlased, kes on lõpetanud õppeasutuse 2019. a.
Registreerimisel tuleb esitada kooli tõend, kehtiv üliõpilaspilet või lõpudiplomi koopia. Osaleda saavad
ka välisriikide kõrgkoolides õppivad Eesti Vabariigi kodanikud, gümnaasiumide (keskkoolide) ja
kutsekoolide õpilased, kes on vähemalt 17 aastat vanad.
Kõikidel eelregistreerunud liikmeskoolide üliõpilastel on osalemine tasuta. Kohapeal registreerumisel
on osalustasu 4 eurot. Mitteliikmeskoolide üliõpilastel on osalemistasu suuruseks eelregistreerumisel 4
eurot ja kohapeal 6 eurot. Gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased osalemistasu tähtaegsel
registreerumisel ei maksa, kohapeal registreerumisel on tasu neil 4 eurot.
5. VÕISTLUSTE SÜSTEEM. Võisteldakse meistri- ja harrastusliiga naiste ja meeste üksikmängus.
Registreerimisel on kohustuslik märkida, kas osa võetakse harrastajate või meistriliigast. Harrastajate
liigast ei saa osa võtta Eesti MV 2018. - 2019. a osalenud mängijad ja Eesti üliõpilaste 2018. a
meistrivõistlustel esiviisiku mängijad. Võistlussüsteem selgub pärast osalejate lõplikku registreerimist.
Meistriliiga viis parimat jäävad järgmisel aastal mängima meistriliigas. Võistlejate vähesuse korral on
korraldajatel õigus meistri-ja harrastusliigad ühendada. Eelmise aasta kolm harrastusliiga parimat
pääsevad järgmisel aastal mängima meistriliigasse. Turniiri tulemusi arvestatakse Eesti Lauatenniseliidu
reitingu arvutamisel.
6. PROTESTID. Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohapeal esindajate kogu,
kuhu kuuluvad: peakohtunik, peakorraldaja, EASL-i esindaja. Protesti arutamiseks tasub protestija
kohapeal kautsjoni summas 50 eurot sularahas. Protesti rahuldamisel kautsjon tagastatakse.
7. AUTASUSTAMINE. Meeste ja naiste meistriliiga võitjale omistatakse Eesti üliõpilaste 2019. a
meistri nimetus, autasustatakse meistrimedali, diplomi ja meenega. Teise ja kolmanda koha saavutanud
võistlejaid autasustatakse vastava medali ja diplomiga. Harrastajate esikolmikut autasustatakse diplomi
ja meenega, võitjale omistatakse parima harrastusmängija nimetus. Kui võistlusklassis on võistlejaid
alla nelja, siis medaleid välja ei anta.
8. MAJANDAMINE. EASL tasub võistluste tehnilise korraldamisega seotud kulud. Osavõtjate sõiduja kõik muud kulud kannavad lähetavad õppeasutused või osavõtjad.
9. REGISTREERIMINE koos edetabelikoha äranäitamisega kirjalikult kuni 21. novembrini 2019.a
aadressil madis.koit@gmail.com ja easl@easl.ee. Täiendav info tel +372 53 077 911 (Madis Koit).
Lõplik osalejate registreerimine koos üliõpilaspiletite või õppeasutuse lõpetamist tõendavate
dokumentide esitamisega 10.00-10.40 EASL esindajale võistluspaigas.

KINNITAN ..........................................
22. oktoober 2019.a,
Ants Veetõusme
EASL juhatuse esimees
www.easl.ee

