TK protokoll 23.04.2018
Kohal olid Maret Ani, Aita Põldma, Alo Ojassalu, Rene Busch ja Ott Ahonen (online)
Puudusid Martin Karis, Märten Tamla, Andres Kuhi
1. Kinnitati Noorte GP sarja juhendi muudatused.
Juhendi punkt nr 17. Vabanenud kohad tabelis
Põhitabelis vabanenud koha asendamine:
.

1) juhul kui esimese võistluspäeva ajakava on tehtud ja loobub asetamata mängija, siis
läheb vabanenud kohale turniirilt väljajäänud mängijate hulgast kõige kõrgemat GP-sarja
edetabelikohta omav mängija.

.

2) juhul kui esimese võistluspäeva ajakava ei ole tehtud ja loobub asetatud mängija, siis
muudetakse asetusi ning turniiritabelis saab asetuse kõrgeimat edetabelikohta omav
asetamata mängija.
Juhendi punkt nr 15. Turniirilt lahkumine
.

Mängija, kes lahkub turniirilt enne, kui ta on välja langenud kõigist registreeritud
mänguliikidest või loobub turniirist meditsiinilisel põhjusel aga ilma arstitõendita, jääb
ilma kõigist sellel turniiril kogutud edetabeli punktidest ning samuti saab mängija
karistuspunktid turniirilt lahkumise eest.
Juhendi punkt nr 18. Karistuspunktid

HILINE MAHAVÕTMINE 4 KARISTUSPUNKTI
TURNIIRILE REGISTREERUNUD, KUID EI ILMU MÄNGULE 6 KARISTUS PUNKTI
IGA RAPORTEERITUD HOIATUS 1 KARISTUSPUNKT
HOIATUS + PUNKTI KARISTUS = 2 KARISTUSPUNKT
HOIATUS + PUNKTI KARISTUS + GEIMI KARISTUS = 3 KARISTUSPUNKTI
IGA JÄRGNEV GEIMI KARISTUS +2 KARISTUSPUNKTI
TURNIIRILT DISKVALIFITSEERIMINE MÄNGULE HILINEMISE TÕTTU 4 KARISTUSPUNKTI
TURNIIRILT LAHKUMINE 5 KARISTUSPUNKTI

2. Kinnitati NL juhendi muudatused.

9. Settide arv ja kiired lõppmängud
Turniiri mänguformaatidena võib kasutada:
Juhul kui turniiril toimub ainult üksikmäng, tohib päevas mängida maksimaalselt

•
•
•

profisett (kiire lõppmäng seisul 8:8) 4 mängu
3-st parem lühikesed setid 4-ni (kiire lõppmäng seisul 4:4) 4 mängu
üks sett 6-ni (kiire lõppmäng seisul 6:6) 5 mängu

Kui mängitakse samal päeval ka paarismäng, siis tohib mängida maksimaalselt:
profisett (kiire lõppmäng seisul 8:8); 4 üksikmängu, 3 paarismängu (paarismäng peab
olema otsustava punktiga)
• 3-st parem lühikesed setid 4-ni (kiire lõppmäng seisul 4:4); 4 üksikmängu, 3
paarismängu (paarismäng peab olema otsustava punktiga ja otsustav sett tiebreak
10ni)
• üks sett 6-ni (kiire lõppmäng seisul 6:6); 5 üksikmängu, 4 paarismängu (
paarismäng peab olema otsustava punktiga)
Kõikide formaatide puhul võib kasutada otsustava seti asemel “Match Tie-Break’i” 10
punktini.
•

3. Jäeti rahuldamata USTA ja Tähtvere TK GP turniiride lisamise taotlused.

4. Võeti vastu otsus, et poiste ja tüdrukute mängitud täiskasvanute GP turniiride
punktid lähevad arvesse noorte edetabelisse. Punktitabel lisas. Punktide arvestamine
algab hetkest, mil tehniline lahendus on leitud.

