
EESTI RANNATENNISE SARJA JUHEND 
 

1. Juhendi kehtivus 
Käesolev juhend kehtib kõigi Eesti rannatennise sarja etappidel, ka. Eesti Meistrivõistlustel ja Eesti 
Karikavõistlustel. Lisaks käesolevale juhendile lähtutakse Eesti Tennise Liidu(edaspidi ETL) 
käitumiskoodeksist ja ITFi rannatennise reeglistikust. 
 

2. Sarja nimi 
Sarja nimeks on Eesti rannatennise GP sari. 
 

3. Eesti rannatennise sarja kirjeldus 
Eesti rannatennise sari koosneb  etappidest/turniiridest mida peetakse üleriigiliselt erinevates 
linnades ja maakondades ETL Rannatennise toimkonna(edaspidi RTT) poolt aktsepteeritud 
korraldajate poolt. Etappide arv sõltub potentsiaalsete korraldajate võimalustest ja vaadatakse igal 
aastal üle. 
 

4. Korraldajad ja osavõtjad 
Eesti rannatennise sarja etappide korraldajateks võivad olla kõik ETLi Rannatennise toimkonna poolt 
aktsepteeritud füüsilised või juriidilised isikud.  
Eesti rannatennise sarjast võivad osa võtta kõik soovijad, kellel on etapile registreerimise päevaks 
vanust vähemalt 12 eluaastat. Erandkorras RTT loal võivad sarjas osaleda ka alla 12. aastased 
mängijad. 
 

5. Korraldaja kohustused 
Eesti rannatennise sarja korraldajate kohustuseks on võrdsete tingimuste pakkumine kõigile 
osalejatele, lähtudes sportlikest printsiipidest. Korraldaja peab kinni pidama käesolevas juhendis 
sätestatud punkidest. 
 

6. ETL kohustused 
ETL kohustuseks on teostada järelvalvet Eesti rannatennise sarja tegevuse üle ning toetada 
rannatennise sarja arengut oma võimaluste piires. 
 

7. RTT kohustused 
RTT kohustuseks on Eesti rannatennise sarja edetabeli pidamine ning sarja arengute 
koordineerimine. 
 

8. Turniiridele registreerimine, tabeli loosimine ja ajakava 
Turniiridele registreerimine lõpeb vastavalt korraldaja poolt väljastatud infole kuid mitte hiljem kui kell 
16.00 turniirile eelneval päeval. Turniiritabelid peavad olema loositud hiljemalt 19.00 turniirile 
eelneva päeva õhtuks ja ajakava peab olema internetis kättesaadav hiljemalt 20.00 turniirile eelneva 
päeva õhtuks.  
 

9. Mänguliigid 
Eesti rannatennise sarjas võisteldakse meespaarismängus, naispaarismängus ja 
segapaarismängus. Edetabelit peetakse meeste ja naiste arvestuses. Korraldajal on õigus jagada 2 
wild cardi ehk vabapääsed igas mänguliigis. 



 
10. Mänguformaadid 

Sarja etappe võib pidada mängides alagruppides või olümpiasüsteemis.  
Eesti rannatennise sarja etappidel võib kasutada alljärgnevaid mänguformaate: 

- 3st parem tie break sett 
- 3st parem tie break sett, otsustava seti asemel match tie break 10ni 

 

- Profisett 8 geimini 
- Üks sett 6ni 

Esimese kahe formaadi puhul peab korraldaja võimaldama igale osalejale vähemalt 2 mängu ja 
viimase kahe formaadi puhul vähemalt 3 mängu. 
Turniir toimub kui turniirile registreerib vähemalt 4 paari. Kui ühele turniirile registreerib alla 4 paari 
siis peetakse meeste ja naiste turniir koos. Sellisel juhul peab peakohtunik mängijaid sellisest 
olukorrast teavitama ja mängijatel on õigus turniiril osalemisest soovi korral loobuda. 
 

11. Osalejate arv 
Eesti rannatennise sarja etappidel osalejate arv ei ole piiritletud. 
 

12. Osalustasud 
Eesti rannatennise sarjas on välisväljakutel peetavate etappide osalustasu maksimaalselt 30 eurot 
paari kohta ühes mänguliigis, siseväljakutel peetavate etappidel maksimaalselt 50 eurot paari kohta. 
 

13. Punktitabel ja paigutused 
Punktide jagamise süsteem 
  I-100p II-75p III-60p 4-50p 5-44p 6-41p 7-38p 8-35p 9-32p 10-30p  

11-28p 12-26p 13-24p 14-22p 15-20p 16-18p 17-16p 18-15p 19-14p 20-13p jne. 
 
NB! ITF top500 punktidega mängijad asetatakse Eesti rannatennise sarja edetabelis ettepoole 
mängijatest, kes omavad ainult Eesti rannatennise GP sarja edetabeli punkte. 
Paigutused: 

ALAGRUPID 
4ne ja 5ne alagrupp paigutusi ei ole. 
2x4st alagruppi paigutatakse 2 paari 

   3x3ne alagrupp paigutatakse 3 paari, ülejäänud paarid loositakse 
2x5ne alagrupp paigutatakse 4 paari, 3-4 paar loositakse 
2x6ne alagrupp paigutatakse 4 paari, 3-4 paar loositakse 
Alates 10 paarist on soovituslik kasutada olümpiasüsteemi! 

OLÜMPIASÜSTEEM 
6-8 paari  paigutatakse 2 paari 
9-16 paari  paigutatakse 4 paari, 3-4 paar loositakse 
17-32 paari  paigutatakse 8 paari, 3-4 ja 5-8 paarid loositakse 

 
14. Eesti rannatennise sarja etapi korraldaja ja peakohtunik 

Eesti rannatennise sarja etapi korraldajaks võib olla ETL rannatennise toimkonna poolt 
aktsepteeritav juriidiline või füüsiline isik. Turniiri direktor ja peakohtunik võib olla üks ja sama isik. 
Turniiri direktor ja peakohtunik võivad ise samal turniiril osaleda juhul kui nende endi väljakul 
viibimise ajaks on määratud sõltumatu asekohtunik. 



 
15. Eesti rannatennise sarja edetabel 

Sarja etappide korraldajate kohustus on esitada etappide tulemused hiljemalt 3 päeva jooksul peale 
turniiri lõppu kokku lepitud adressaadile või veebikeskkonda. Edetabelis  
 

16. Vaidlused ja protestid 
Kõik Eesti rannatennise sarjaga seonduvad protestid tuleb esitada kirjalikult ETL sekretariaati 
hiljemalt 7 päeva pärast turniiri lõppu. Kõik protestid lähevad arutlusele ETL rannatennise toimkonda, 
kelle otsust on võimalik edasi kaevata ETL distsiplinaarkomisjonile 7 päeva pärast ETL rannatennise 
toimkonna otsuse teatavakstegemist. RTT ja DK kohustuvad protesti üle arutama 5 tööpäeva jooksul 
pärast selle esitamist. Distsiplinaarkomisjoni otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu. 
Distsiplinaarkomisjonile otsuse edasikaebamise tasu on 100 eurot, mis tagastatakse juhul kui 
esitatud protest rahuldatakse. 
	
	


