ETL RANNATENNISE TOIMKOND
loodud 28.04.2015,
uuendatud 15.05.2017; 6.04.2018

Tegevusjuhend
1.
Üldsätted
1.1.
Rannatennise Toimkond (edaspidi RTT) on rannatennist arendav toimkond. RTT
juhindub oma tegevuses käesolevast reglemendist, Eesti Tennise Liidu (edaspidi ETL)
põhikirjast, ETL-i arengukavast, Rahvusvahelise Tennise Föderatsiooni (ITF) aktidest ja Eesti
Vabariigi seadustest.
1.2.
ETL-i juhatus kinnitab kolme liikmelise RTT kolmeks aastaks
1.3.
RTT-da kuuluvad 2 isikut ala harrastajate hulgast ja 1 ETL-i juhatuse liige.
1.4.
RTT esimeheks on ETL juhatuse liige, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
kehtivast seadusandlusest, ETL-i põhikirjast, ETL-i arengukavast ja käesolevast
reglemendist.
1.5.
RTT korralise koosoleku kutsub esimees kokku vähemalt 7-päevase kirjaliku
etteteatamisega vastavalt vajadusele või ETL-i juhatuse või peasekretäri kirjalikul (põhjust ära
näidates) nõudmisel, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
1.6.
Koosoleku kutses näidatakse ära selle toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku
päevakorras mitte nimetatud küsimusi võib käsitleda üksnes kõigi RTT liikmete nõusolekul.
1.7.
RTT koosolek on otsustusvõimeline, kui hääletanud on üle poolte liikmetest. Otsused
võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustab esimehe hääl.
Koosolekud protokollitakse ja avalikustatakse ETL-i kodulehel 5 päeva jooksul.
2.
Tegevus- ja vastutusvaldkond
2.1.
RTT valmistab ette rannatennist arendava tegevusplaani ja aitab selle elluviimisel.
2.2.
RTT peab sidet Rahvusvaheliste alaliitude (ITF ja TE) rannatennise komiteedega ja
teiste Rahvusvaheliste alaliitude liikmesriikide rannatennise mängijatega.
2.3.
RTT määrab igal aastal Eesti täiskasvanute rannatennise ja juunioride rannatennise
koondise kapteni, kes valib koondised esindamaks Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (World
Team Championships, European Championships). Erandkorras võib koondistel olla üks ühine
kapten.
2.3.1. Koondiste kaptenitel on esindusvõistkondade komplekteerimisel õigus lähtuda
oma parimast äranägemisest, arvestades ka mängijate edetabelikohti ja hetkelist
mängutaset.
2.3.2. Koondiste kaptenitel on õigus vajadusel korraldada esindusvõistkondade
komplekteerimiseks katsevõistlusi.
2.3.3. ETL-il on õigus jätta koondised tiitlivõistlustele lähetamata. ETL võib lähetada
mängijaid nende endi kulul kooskõlastades lähetamise tingimused kõigi osapooltega.
2.3.4. Koondiste kaptenitel on õigus mitte määrata koondisesse mängijaid, kes on
avalikult kahjustanud Eesti rannatennise mainet, käitunud ebasportlikult või ebaväärikalt
seoses riiklike või rahvusvaheliste võistlustega.

2.3.5. Koondiste kaptenitel on kohustus kuulutada piisava ajavaruga välja koondiste
koosseisud tiitlivõistlusteks ning teavitada valitud mängijaid nende kohustustest
tiitlivõistlustega seoses enne võistlust.
2.3.6. Koondiste kaptenitel on kohustus anda aru koondiste komplekteerimise kohta
kui seda pärib RTT või ETL.
2.3.7. RTT-l on õigus määratud koondiste kaptenid oma ametikohalt etteteatamata
tagasi kutsuda ning määrata neile asendajad kuni uute kaptenite määramiseni.
2.4.
RTT pakub abi mängijaile osalemaks rahvusvahelistel turniiridel.
2.5.
RTT koostab Eesti GP ja Eestis korraldavate rahvusvaheliste turniiride rannatennise
kalendri ning peab nende põhjal Eesti edetabelit.
2.6.
RTT koostab Eesti GP sarja juhendi ning loob vastava punkti- ja edetabelisüsteemi.
2.7.
RTT tegeleb rannatennise ajaloodokumentide säilitamisega
2.8.
RTT haldab ETL rannatennise alamlehte ja tegeleb rannatennise pressi-ja
turundustegevustega.

