
 

 

29. Alari Lindmäe Memoriaal / Butterfly Baltic Cup  
          20-21. aprill 2013.a. Tallinnas TTÜ Spordihoones 

 
 
Organisaatorid: 
Lauatenniseklubi Pingpong koostöös Eesti Lauatenniseliiduga. 
 
Võistluste peakohtunik:  Egils Purinś (Läti) 
Võistluste juht:   Roman Plese (Horvaatia) 
    
Võistluspaik: 
Võistlused toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli Spordihoones, Ehitajate tee 4   25 rohelisel Butterfly laual.  
Võistluste ametlik  pall on Butterfly 3 star, valge 
Võistlusklassid / Registreerimistasu (EUR)     Algus  Lõpp  EUR 
Võistkondlik- mehed (ITTF-i reitingu turniir)    laupäev  laupäev   40.-  
Võistkondlik-naised (ITTF-i reitingu turniir)     laupäev  laupäev   40.- 
Noormehed B-18 (sünd.1995 või hiljem)    laupäev  laupäev  12.- 
Tütarlapsed G-18 (sünd.1995 või hiljem)    laupäev  laupäev  12.- 
Noormehed B-16 (sünd.1997 või hiljem)    pühapäev pühapäev  12.- 
Tütarlapsed G-16 (sünd.1997 või hiljem)    pühapäev pühapäev  12.- 
Meeste üksikmäng (ITTF-i reitingu turniir )     pühapäev pühapäev  20.-  
Naiste üksikmäng (ITTF-i reitingu turniir)     pühapäev pühapäev  20.-  
Süsteem: 
Kõik võistlusklassid alustavad neljastes alagruppides. Kaks paremat jätkavad cup süsteemis esimese kaotuseni. 
Võistkondlik turniir toimub Corbillon Cup süsteemis (4 üksikmängu ja 1 paarismäng) kolme võiduni. Osalema lubatakse maksimaalselt 24 
võistkonda. Vähemalt üks koht garanteeritakse igale rahvuslikule alaliidule. Võistkonna võivad moodustada ka klubid. 
ITTF-i reitinguklassides kindlustab kohtunikud korraldaja (ka alagruppides). Noorteklassides on alagruppides kohtunikeks mängijad 
(alagrupikaaslased) ja seda ei tasustata. Alates play-off mängudest kindlustab kõikides klassides kohtunikud võistluste korraldaja.   
 
NB! Ühel päeval saab maksimaalselt osaleda ühes klassis. 
NB! Peale mängu peavad mängijad kontrollima protokolli õigsust. Mõlemad mängijad peavad allkirjastama protokolli . 

Autasustamine (EUR) : Auhinnafond kokku on 4000 EUR-i  
 

KOHT  

Meeste 
üksikmäng 

Naiste 
üksikmäng 

Noormehed 
B-18 

Neiud 
G-18 

Poisid 
B-16 

Tütarlapsed 
G-16 

I 1000 700 Butterfly meene Butterfly meene Butterfly meene Butterfly meene 
II 500 350 Butterfly meene Butterfly meene Butterfly meene Butterfly meene 
III 250 200 Butterfly meene Butterfly meene Butterfly meene Butterfly meene 
IV 125 100 Butterfly meene Butterfly meene Butterfly meene Butterfly meene 

Kõikide klasside võitjad saavad lisaks karikad. 
Majutus:  
Võistluste ametlikeks majutuskohtadeks on Hotell Sokos Viru ja Academic Hostel (10 min. jalutuskäigu kaugusel saalist). 
Hotell Viru erihind on 36 EUR in/öö (üks koht kaheses toas koos rikkaliku hommikusöögiga). 
Academic Hosteli hind on  15 EUR in/öö kaheses toas (ilma hommikusöögita). Eraldi on võimalik tellida hommikusööki lisatasuga 3 EUR-i, 
mis tuleb tellida ette. 
  
Registreerimine: 
Eelregistreerimine lõpeb 20. märts. 2013.a. Lõpliku registreerimise viimane tähtaeg on 10. aprill. 2013.a. Mängijate registreerimisel tuleb 
näidata ka täpne sünnikuupäev, kuu ja aasta.  
Võistlejad loositakse alagruppidesse vaid peale registreerimistasu laekumist Lauatenniseklubi Pingpong arveldusarvele, mis peab olema 
teostatud hiljemalt 17.aprill. 2013.a. ja mis tasutakse vastavalt meie poolt esitatud arvele.  
 
Loosimine toimub 18.04.2013 kell 12.00 hotelli Viru konverentsikeskuses. 
Kui osalejaid registreerub rohkem, kui me suudame vastu võtta, on eelis neil, kes on saatnud meile 20. märtsiks 2013.a. eelregistreerimise.  
Tähelepanu! Hilistel loobumistel on sisse viidud järgmised rahatrahvid: osalemisest loobumisel peale kella 12.00 18.aprillil 2013 
(toimub loosimine) kohaldatakse rahatrahviga 50 EUR-i mängija ja 100 EUR-i võistkond. 
Registreerimiste E-mail: info@pingpong.ee    Lisainfo: www.pingpong.ee 


