PÕLVA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED TENNISES 2018

KOOSTÖÖS

JUHEND

EESMÄRK
Populariseerida tennisega tegelemist Põlva maakonnas ja selgitada välja Põlva maakonna
meistrid.
AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad 14. juulist - 22. juulini 2018 Põlva linna tenniseväljakutel. Kõikide
võistlusklasside I-II ja III-IV koha mängud toimuvad 22. juuli algusega kell 1000.
EELREGISTREERIMINE:
Võistlejatel saata kirjalik kinnitus turniiril osalemiseks mailiaadressile mail@polvatennis.ee
Registeermisel ära märkida täisnimi, võistlusklass, vanus.
Mängijate, paaride ülesandmine võistlusteks lõppeb 13. juuli kell 1500.
Loosimine toimub 14. juuli 2017 Põlva tenniseväljakutel Metsa tn 5. orienteeruvalt kell 1800.
Turniiritabelid ja tulemused avaldatakse jooksvalt Polva Tenniseklubi veebilehel ja mailitsi.
Väljaku ja mänguaja broneerimine tehakse võistlejate (paari) poolt, leppides eelnevalt
vastas(t)ega mänguaeg kokku. Mänguajad saab broneerida veebikeskkonnas
www.polvatennis.ee
Finaalide päeval 22. juuli on väljakud broneeritud Põlva Tenniseklubi poolt.
Võistlusmängu tulemuse teatab võitja / kaotaja peale mängu lõppu kirjalikult võistluste
peakohtunikule või mail@polvatennis.ee

OSAVÕTJAD
Põlvamaa meistrivõistlustelt võivad osa võtta Põlvamaaga seotud elanikud (nt: sünnikoht,
elukoht, töökoht, kool).
VÕISTLUSKLASSID
Põlvamaa Meistrivõistlustel peetakse nais– ja mees üksikmäng ning segapaarismäng.
TABELITESSE LOOSIMINE / PAIGUTUSTE ARV
Mees üksikmäng 16-ne tabel:
tabelisse paigutatakse 4 mängijat. 1. paigutus tabeli 1. joonele ja 2. paigutus tabeli 16.
joonele. 3.- 4. paigutus loositakse paarikaupa, esimesena loositud mängija läheb 5. joonele,
teisena loositud mängija tabeli 12. joonele. Ülejäänud mängijad loositakse järgmiselt:
esimesena loositud mängija läheb tabeli ülevalt esimesele vabale joonele, teisena loositud
mängija tabeli ülevalt järgmisele vabale joonele jne. kõikide ülejäänud mängijatega.
Nais üksikmäng 8-ne tabel:
tabelisse paigutatakse 2 mängijat. 1. paigutus tabeli 1. joonele ja 2. paigutus tabeli 8.
joonele. Ülejäänud mängijad loositakse järgmiselt: esimesena loositud mängija läheb tabeli
ülevalt esimesele vabale joonele, teisena loositud mängija tabeli ülevalt järgmisele vabale
joonele jne. kõikide ülejäänud mängijatega.
Paarismängud (NB segapaar) 8-ne tabel:
tabelisse paigutatakse 2 paari. 1. paigutus tabeli 1. joonele ja 2. paigutus tabeli 8. joonele.
Ülejäänud paarid loositakse järgmiselt: esimesena loositud paar läheb tabeli ülevalt
esimesele vabale joonele, teisena loositud paar tabeli ülevalt järgmisele vabale joonele jne.
kõikide ülejäänud mängijatega.
Kui turniiril on vähem mängijaid kui tabelis kohti, siis asetatud mängijad on esimene ring
vabad.
Kui turniirile on üles antud rohkem mängijaid / paare, kui põhitabelis kohti, peetakse
kvalifikatsiooniturniir, kust võitja pääseb põhiturniirile.
Arvesse võetakse 2017. Põlvamaa Meistrivõistluste tulemused!
VÕISTLUSTE REGLEMENT
Üksikmängu põhitabeli ja kvalifikatsiooni turniiri kohtumised mängitakse parem 3-st kiire
lõppmänguga seisult 6 : 6.
Segapaari kohtumistes mängitakse seisult 40 : 40 otsustav punkt (No Ad point). Otsustavat
punkti mängides, servib naine naisele ja mees mehele. otsustava seti asemel kiire
lõppmäng 10 punktini (match tie-brake) mis otsustab mängu.
NB! Miinuringi mänge ei mängita, üksik / segapaaride kaotaja langeb turniirilt välja.
Finaalmängude päeval mitteosalemisel läheb kirja kaotus ning mängima kutsutakse
paremusjärjestuses järgmine mängija või paar.
OSAVÕTUTASU
0 eurot

VÕISTLUSTE KORRALDAMINE
Võistlused korraldab Põlva Tenniseklubi MTÜ koostöös Põlvamaa Spordiliiduga.
Võistluste peakohtunik määratakse 14. juuli Põlva tenniseväljakutel vahetult enne loosimist.
AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub kõikidele võistlusklasside esikolmikutele 22. juulil peale kõikide
medalimängude lõppu tenniseväljakutel.
Põlvamaa maakonna kolme parimat meest, naist ja paare autasustatakse Põlvamaa
meistrimedalite ja võimaluse korral lisaauhindadega.
ÜLDISELT
Kõik juhendis määratlemata organisatsioonilised küsimused lahendab peakohtunik võttes
aluseks Eesti Tennise Liidu veebilehel toodud tennisereeglid.
http://www.tennis.ee/mangima/tule-mangima/punktid-reeglid-ja-etikett /
Mängurõõmu soovides
Põlva Tenniseklubi MTÜja Põlvamaa Spordiliit

