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EESMÄRGID. 

• Tutvustada mujal maailmas väga populaarset sportliku lauamängu. 
• Pakkuda aktiivset, ning huvitavat vabaaja veetmise võimalust. 
• Anda noortele võimalus leida uusi sõpru ning tuttavaid. 

 
OSAVÕTJAD. 
Võistlused on suunatud eelkõige Tallinna elanikele, kuid oodatud on kõik, 
kellele meeldib kogeda midagi uut ja huvitavat, ning kellel on soov oma 
oskused proovile panna. 
 
AEG JA KOHT. 
 Septembrist kuni maini viiakse läbi üheksa etappi, iga kuu üks etapp. Iga 
osavõistluse täpne kuupäev pannakse paika  eraldi, vähemalt üks nädal enne 
võistluse toimumist.  Võistlused viiakse läbi bowlinguklubis  Ku:lsa:l, Mere pst. 
6. 
 
AUTASUSTAMINE. 
Iga etapi kolme parimat autasustatakse medalite ning meenetega. Kolme etapi 
kokkuvõttes parim saab preemiareisi kahele Rootsi, esikolmikut peetakse meeles 
auhindadega. Kõikide ettappide kokkuvõttes selgitatakse välja Ku:lsa:li meister, 
kes saab enda valdusesse meistrikarika ning auhinna lauajalgpall.ee-lt. Medalite ja
muude auhindadega autasustatakse kogu esikolmikut. 
 
TURNIIRI SÜSTEEM JA REEGLID. 
Ku:lsa:li meistrivõistluste etapid mängitakse turniirisüsteemis, vastavalt 
osavõtjate arvule jagatakse mängijad alagruppidesse, kusjuures paigutuse 
saavad eelmise turniiri neli esimest mängijat. Mängu võit alagrupis annab 
kolm, viik ühe ning kaotus null punkti. Alagrupi paremusjärjestus kujuneb 
kogutud punktide alusel. Juhul, kui mängijad on kogunud võrdse arvu punkte 
võetakse arvesse omavahelised mängud, kui need on lõppenud viigiliselt 
arvestatakse võrdselt punkte kogunud mängijate väravate vahet, kui ka need 
on võrdsed siis võrreldakse ühe palju punkte kogunud mängijate üldist 
väravate vahet, kui ka siis parim ei selgu vaadatakse kes on löönud rohkem 
väravaid. Igast alagrupist pääsevad edasi kolm paremat, kes jätkavad 
võistlust nn finaalturniiril, mis mängitakse olümpiasüsteemis, kusjuures 
alagruppide võitjad pääsevad otse teise ringi.  
Ku:lsa:li meister selgitatakse välja kaheksa etapi kokkuvõttes saavutatud 
punktide alusel.
 
 
 
Punkte jaotatakse järgnevalt: 
 



•  Alagrupis teenitud punktid kõigile osavõtjatele. 
• Finaalturniiri esimese ringi võitja saab kuus punkti, mille automaatselt 

omandab ka iga alagrupi võitja, esimese ringi kaotaja saab kolm punkti. 
• Veerandfinaali võitja saab üheksa punkti. 
• Poolfinaali võitja saab kaksteist punkti. 
• 3-4 koha mängu võitja saab kuus punkti. 
• Finaali võitja saab viisteist punkti. 
 
 
REGISTREERIMINE 
Registreerimine toimub e-mailile info@lauajalgpall.ee või pool tundi enne iga 
etapi algust kohapeal. 
 
OSALUSTASU 
Turniir on kõigile osavõtjatele tasuta! 
 
KORRALDAJA 
Eesti Lauajalgpalli Liit 
Sihi 59, Tallinn 
info@lauajalgpall.ee
www.lauajalgpall.ee
 
TOETAJAD 
Ku:lsaal, lauajalgpall.ee, Skippboats. 
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