
ETL-i VÕISTLUSSARJADE JUHENDITE MUUDATUSED 2021. AASTAL 

EESTI NOORTE LIIGA JUHEND 

6. Võistlusklassid 

Turniire korraldatakse neljas liigas. Mängijad on paigutatud liigadesse vastavalt tasemele ja/või 
vanusele sünniaasta järgi: 

• I liiga – mängijad, kes on sündinud 2002-2008 ning kes osalevad Eesti noorte GP-sarja 
turniiridel, kuid ei ole jooksvas üldedetabelis top 25 (tüdrukud) ega top 50 (poisid) seas. 
Mängijad, kes on sündinud 2007 mängivad vanemas vanuseklassis vaid siis, kui nad on 
jooksvas 14-vanuse edetabelis top 50 seas. 

• II liiga poisid – mängijad, kes on sündinud 2007-2011 ning kes osalevad Eesti noorte GP-
sarja turniiridel, kuid ei ole jooksvas 14-vanuse edetabelis top 33 seas. 

• II liiga tüdrukud – mängijad, kes on sündinud 2007-2011 ning kes osalevad Eesti noorte GP-
sarja turniiridel, kuid ei ole jooksvas 14-vanuse edetabelis top 25 seas. 

• III liiga – mängijad, kes on sündinud 2008-2011 ning kes osalevad Eesti noorte GP-sarja 
turniiridel, kuid ei ole jooksvas 14-vanuse edetabelis top 75 (tüdrukud ja poisid) seas. 

10. Osavõtumaksud 

Osavõtumaks NLI ja NLII talvistel turniiridel on kuni 30 EUR mängija kohta üksikmängus ja kuni 
15 EUR mängija kohta paarismängus. Osavõtumaks NLI ja NLII suvistel turniiridel on kuni 25 
EUR mängija kohta üksikmängus ning kuni 10 EUR mängija kohta paarismängus. 
Osavõtumaks NLIII talvistel turniiridel on kuni 25 EUR mängija kohta üksikmängus ja kuni 10 
EUR mängija kohta paarismängus. Osavõtumaks NLIII suvistel turniiridel on kuni 20 EUR 
mängija kohta üksikmängus ja kuni 7,50 EUR mängija kohta paarismängus. 

11. Turniiri kestvus 

NLI ja NLII turniirid on kahepäevased. 
NLIII turniir on ühepäevane. 

18. Mitmel turniiril osalemine 

Samal nädalavahetusel tohib mängida ainult ühte Noorteliiga turniiri. Seda punkti rikkunud 
mängija diskvalifitseeritakse kõikidelt seotud turniiridelt, samuti kaotab ta kõik turniiridelt 
teenitud edetabelipunktid ning määratakse ka vastavad karistuspunktid käitumiskoodeksi 
rikkumise alusel. 

19. Lubatud mänguformaadid ja mängude arv päevas; pallide arv mängus 

Kõigil ENL-i turniiridel, on turniiri korraldajal kohustus võimaldada kõigile mängijatele vähemalt 2 
mängu. 
NLI ja NLII põhiturniiride mänguformaat koosneb 2-st lühikesest setist 4-ni (kiire lõppmäng 
seisul 4:4) ja otsustav sett on Match Tie-Break 10 punktini. Esimesel võistluspäeval on 3 mängu 
ja teisel võistluspäeval 2 mängu. 
NLI ja NLII lohutusturniiride mänguformaat on profisett (kiire lõppmäng seisul 8:8). 



Kõikides ENL-i üksikmängudes peab mängija seisul 40:40 geimi võitmiseks võitma 2 
punkti järjest. Otsustavat punkti üksikmängudes ei tohi kasutada. 



LASTETENNISE VÕISTLUSSARJADE JUHENDID 
TENNIS 10 

20. Turniiritulemuste teatamine ja korraldaja aruanned 

Tennis 10 sarja turniiri korraldaja on kohustatud hiljemalt 3 päeva jooksul pärast turniiri lõppu 
saatma ETL-i sekretariaati (e-maili aadressil tennis@tennis.ee) turniiri aruanded: 
1) Lastetennise turniiri aruanne koos mängijate nimede ning tasemegruppidega (Lastetennise 

turniiri aruanne SIIT) 
2) Turniiri raport, kus on märgitud Wild Card’id ja turniiril toimunud ETL-i käitumiskoodeksi 

rikkumised  
(Käitumiskoodeksi rikkumiste raport SIIT) 

https://tennis.ee/wp-content/uploads/2020/06/Lastetennise-turniiri-
https://tennis.ee/wp-content/uploads/2020/06/Lastetennise-turniiri-
https://tennis.ee/wp-content/uploads/2020/03/Raporti-vorm-19_02_19.xlsx


EESTI NOORTE GP-SARJA JUHEND 

3. Osavõtjad 

GP-sarja turniiridest saavad osa võtta kõik ETL-i online-keskkonnas  
http://etl.tournamentsoftware.com võistlusele registreerunud mängijad. 
Eesti Noorte Meistrivõistlustest saavad osa võtta: 

1) Eesti Vabariigi kodanikud; 
2) pikaajalist elamisluba omavad teiste riikide kodanikud, kes on elanud Eestis vähemalt  

ühe aasta.  

http://etl.tournamentsoftware.com


EESTI TÄISKASVANUTE GP-SARJA JUHEND 

9. Osavõtumaksud 

Osavõtumaks  GP-sarja turniiridel, Eesti Meistrivõistlustel ning Eesti Karikavõistlustel nii 
kvalifikatsiooni- kui ka põhiturniiril üksikmängus võib olla maksimaalselt 30 EUR. Osavõtumaks 
nii kvalifikatsiooni- kui ka põhiturniiril paarismängus võib olla maksimaalselt 30 EUR paari peale. 
Eesti Meistrivõistlustel segapaarismängus võib osavõtumaks nii kvalifikatsiooni- kui ka 
põhiturniiril maksimaalselt olla 30 EUR paari peale. 

11. Kvalifikatsiooniturniir 

Kvalifikatsiooniturniiri pidamine üksikmängus ja paarismängus on kohustuslik Eesti 
Meistrivõistlustel ning Eesti Karikavõistlustel. Eesti GP-sarja turniiridel on kvalifikatsiooniturniiri 
pidamine valikuline (turniirikorraldaja otsus). 
Kvalifikatsiooniturniiri tabelite suurused, mängude arv ning turniiri kestvus: 

• EMV ja EKV üksikmängus 32 > 4 (3 ringi; 2 päeva; 4 mängijat pääseb 
põhitabelisse)  

• EMV ja EKV paarismängus 16 > 4 (2 ringi; 4 paari pääseb põhitabelisse) 

• GP-sarja üksikmängus 16 > 4 (välja kuulutatud päev enne põhiturniiri algust; 2 
ringi; 1 päev, 4 mängijat pääseb põhitabelisse)  

• GP-sarja paarismängus 8 > 4 (1 ring; 4 paari pääseb põhitabelisse) 

Korraldajal on õigus anda kvalifikatsiooniturniirile: 

• üksikmängus: 2 Wild Card’i (32-tabel) 1 Wild Card’i (16-tabel) 

• paarismängus: 1 Wild Card’i 

Kvalifikatsiooniturniiri mänguformaat on: 

• üksikmängus: 2 Tie-Break setti ning otsustav sett Match Tie-Break 10-ni 

• paarismängus: 2 Tie-Break setti “No-Ad” süsteemiga ning otsustav sett Match Tie-
Break 10-ni 


