
	

	

	 Eesti Tennise Liidu klubide kategooriatesse määramise alused 

 IV kategooria: 
• Min. 3 klubi liiget. 
• Klubi osaleb Eesti Klubide Karikavõistlustel või selle liikmed osalevad ETL-i poolt 
korraldatud võistlussarjadel. 
• Aastane ETL-i liikmemaks 100 EUR-i 

III kategooria: 
• Min. 30 klubi liiget. 
• Min. 10 võistlevat mängijat (aktiivne MIN kood) 
• Klubi osaleb Eesti Klubide Karikavõistlustel vähemalt ühes võistlussarjas. 
  selle liikmed osalevad ETL-i poolt korraldatud võistlussarjadel. 
• Klubil on vähemalt üks 4 taseme treener. 
• Klubis toimub aastaringne tegevus kas noorte või täiskasvanutega. 
• Klubil on õigus korraldada ETL-i sarja kuuluvaid lastetennise, liigatennise ja noorteliiga turniire. 
• Aastane ETL-i liikmemaks 300 EUR-i 

II kategooria: 
• Min. 50 klubi liiget. 
• Min. 20 aktiivset võistlejat ETL-i poolt korraldatavates võistussarjades 
(aktiveeritud MIN kood) 
• Klubi osaleb Eesti Klubide Karikavõistlustel nii M, N kui ka P,T arvestuses. 
• Klubil on vähemalt üks 5 taseme treener. 
• Klubi omab 2 mängijat Eesti TOP 20 hulgas või omab ühte mängijat Eesti 
noortekoondises. 
• Klubil on õigus korraldada lastetennise, liigatennise, noorteliiga ja GP turniire. 
• Klubis toimub aastaringne tegevus kas noorte või täiskasvanutega. 
• Õigus saada ETL-i poolt toetust turniiride korraldamisel. 
• Õigus saada Kultuuriministeeriumi noortespordi toetust. 
• Aastane ETL-i liikmemaks 500 EUR-i 

I kategooria: 
• Min. 100 klubi liiget. 
• Min. 50 aktiivset võistlejat ETL-i poolt korraldatavates võistussarjades 
(aktiveeritud MIN kood) 
• Klubi osaleb Eesti Klubide Karikavõistlustel nii M, N kui ka P,T arvestuses. 
• Klubil on vähemalt üks 6 taseme ja üks 5. treener. 
• Klubi omab 5 mängijat Eesti TOP 20 hulgas või  1 mängijat TOP 5 hulgas või omab ühte mängijat Eesti 
noortekoondises. 
• Klubil on õigus korraldada lastetennise, liigatennise, noorteliiga ja GP, Tennis Europe ja ITF turniire. 
• Klubis toimub aastaringne tegevus kas noorte või täiskasvanutega. 
• Õigus saada ETL-i poolt toetust turniiride korraldamisel. 
• Õigus saada Kultuuriministeeriumi noortespordi toetust. 
• Aastane ETL-i liikmemaks 1000 EUR-i 

* klubi liikmeks loetakse klubi juures harrastavaid mängijaid (täiskavanud+noored). 
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