ETL-i VÕISTLUSSARJADE JUHENDITE
MUUDATUSED 2022. AASTAL
LASTETENNISE VÕISTLUSSARJADE JUHENDID
TENNIS 10
PUNANE, ORANž JA ROHELINE PALL
3. Vanuseklassid
Vanus 5-8, Punane pall
•

Väljaku suurus: 10,97 m x 5,5-6,0 m

•

Kohustulik on teha väljakule servikastijooned. Servikastijoon tuleb teha
võrgu eest kuni tagajooneni.

•

Võrgu kõrgus (keskelt): 0,8 m

•

Pallid: *75% aeglasem kui kollane tennisepall
*švammpall, mille läbimõõt on 8,00-9,00 cm (võimaluse korral kasutada
Volley palli, millel on läbimõõt 9,00 cm ja kaal 22 grammi)

Vanus 8-9, Oranž pall
•

Väljaku suurus: 18,0-18,29 m x 6,4-6,5 m

•

Turniiridel on soovituslik kasutada ühte oranži väljakut, mis on maha
joonistatud ühele täismõõtmelisele väljakule. Võib kasutada ka ühise
keskjoonega kahte väljakut, kuid õige laiusega.

•

Võrgu kõrgus (keskelt): 0,8 m

•

Pallid: *50% aeglasem kui kollane tennisepall
* viltpall 6,00-6,86 cm (oranž)

1

LASTETENNISE TURNIIRIDE KORRALDAMINE JA KOORDINEERIMINE
Lastetennise suvised turniirid toimuvad maikuust kuni septembrini.
Lastetennise talvised turniirid toimuvad oktoobrist kuni aprillini.
Punase ja oranži palli turniiridel kohustub turniiri korraldaja tagama igale
mängule kohtuniku.
Rohelise palli turniiridel kohustub turniiri korraldaja kaasama
korraldusmeeskonda vähemalt ühe abikohtuniku.
Lastetennise turniiridel ei ole lubatud põrkelt serv. Serv peab olema löödud
õhust (ülevalt või alt). Põrkelt servi sooritamist loetakse serviveaks.
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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 2003-2009 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 2009
mängivad vanemas vanuseklassis vaid siis, kui nad on jooksvas 14vanuse edetabelis top 50 seas.

•

II liiga poisid – mängijad, kes on sündinud 2008-2012 ning kes
osalevad Eesti noorte GP- sarja turniiridel, kuid ei ole jooksvas 14vanuse edetabelis top 33 seas.

•

II liiga tüdrukud – mängijad, kes on sündinud 2008-2012 ning kes
osalevad Eesti noorte GP-sarja turniiridel, kuid ei ole jooksvas 14vanuse edetabelis top 33 seas.

•

III liiga – mängijad, kes on sündinud 2009-2012 ning kes osalevad Eesti
noorte GP-sarja turniiridel, kuid ei ole jooksvas 14-vanuse edetabelis
top 75 (tüdrukud ja poisid) seas.

7. Turniiride korraldamine ja koordineerimine
ENL-i turniire korraldavad tenniseklubid. Kogu ENL-i läbiviimist koordineerib
ETL-i sekretariaat.
ENL-i suvised turniirid toimuvad maikuust kuni septembrini. ENL-i talvised
turniirid toimuvad oktoobrist kuni aprillini.
9. Turniiri korraldaja kohustused
Turniiri korraldaja on kohustatud:
a) järgima ETL-i võistlussarja juhendit ja rahvusvahelisi tennisereegleid;
b) määrama turniirile peakohtuniku, kes on läbinud ETL-i kohtunikukoolituse
ning kellel on vastava turniiri läbiviimise kompetents;
c) enne turniiri broneerima turniiri jaoks piisaval arvul võistlusväljakuid igaks
võistluspäevaks;
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d) turniiri läbiviimise kohas kõigile nähtavalt üles panema ETL-i toetajate
bännerid;
e) autasustama esimest nelja mängijat ja lohutusturniiri võitjat üksikmängus
ning paarismängu finaliste;
f) korraldajal on õigus muuta turniiri toimumise aega või turniir ära jätta ainult
ETL-i nõusolekul ja teavitades sellest ette vähemalt 1 kuu enne turniiri algust.
Turniirikorraldaja võib soovituslikult turniirile määrata abikohtuniku(d). Kui
võistlusel on rohkem kui 4 võistlusväljakut on soovituslik, et turniiril on
vähemalt 1 abikohtunik.
11. Turniiri kestvus
NLI ja NLII turniirid on kahepäevased.
NLIII turniir on ühepäevane.
Juhul kui Noorteliiga I ja Noorteliiga III turniirile on registreerunud rohkem kui
kolmkümmend kaks (32) mängijat, peab turniirikorraldaja tegema poiste ja
tüdrukute tabelid eraldi (tingimusel, et nende seas on vähemalt kaheksa (8)
poissi ja kaheksa (8) tüdrukut). Sellisel juhul on NLIII turniir kahepäevane.
NLI ja NLII paarismänguturniirid on välja kuulutatud eraldi. NLI ja NLII
paarismänguturniirid on ühepäevased.
12. Tabelite suurused
ENL-i turniiridel on üksikmängu põhitabeli suuruseks 32.
ENL-i turniiridel on paarismängu põhitabeli suuruseks 16.
Juhul kui turniirile registreeritud mängijate arv on väiksem kui 25% põhitabeli
suurusest, jääb turniir ära.
Juhul kui Noorteliiga I ja Noorteliiga III turniirile on registreerunud rohkem kui
kolmkümmend kaks (32) mängijat, peab turniirikorraldaja tegema poiste ja
tüdrukute tabelid eraldi (tingimusel, et nende seas on vähemalt kaheksa (8)
poissi ja kaheksa (8) tüdrukut).
15. Wild Card’id
Turniiri korraldaja võib nimetada üksikmängu põhitabelisse 4 Wild Card’i ning
paarismängu põhitabelisse 2 Wild Card’i.
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17. Vabanenud kohad tabelis
Põhitabelis vabanenud koha asendamine:
•

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

•

juhul, kui esimese võistluspäeva ajakava ei ole tehtud, ja loobub
asetatud mängija, siis muudetakse asetusi ning turniiritabelis saab
asetuse kõrgeimat edetabelikohta omav asetamata mängija.

Juhul, kui põhitabelis vabanenud kohale läheb turniirilt väljajäänud mängija
ning see mängija on registreerunud teis(t)ele turniiri(de)le, siis on sellel
mängijal kohustus ennast teis(t)e turniiri(de) varulistist maha võtta. Selleks
tuleb teavitada teis(t)e turniiri(de) peakohtunikku/peakohtunikke, kuhu
mängija on ennast veel registreerinud, ning kus ta asub turniiri varulistis.
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 üksikmängu põhiturniiri mänguformaat koosneb 2-st lühikesest
setist 4-ni (kiire lõppmäng seisul 4:4) ja otsustav sett on Match Tie-Break 10
punktini.
NLI ja NLII üksikmängu lohutusturniiri mänguformaat on profisett (kiire
lõppmäng seisul 8:8).
NLI ja NLII paarismängu põhiturniiri mänguformaat koosneb 2-st lühikesest
setist 4-ni (kiire lõppmäng seisul 4:4) ja otsustav sett on Match Tie-Break 10
punktini.
NLI ja NLII paarismängu lohutusturniiri mänguformaat on profisett (kiire
lõppmäng seisul 8:8).
Juhul, kui toimub ainult üksikmäng, siis on esimesel võistluspäeval 3 mängu
ja teisel võistluspäeval 2 mängu.
Juhul, kui toimub ka paarismäng, siis on esimesel võistluspäeval
maksimaalselt 3 üksikmängu ja 2 paarismängu ning teisel võistluspäeval 2
üksikmängu ja 2 paarismängu.
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NLIII turniiri mänguformaatidena võib kasutada:

-

profisett (kiire lõppmäng seisul 8:8)

-

3-st parem lühikesed setid 4-ni (kiire lõppmäng seisul 4:4)

-

üks sett 6-ni (kiire lõppmäng seisul 6:6)

Juhul kui turniiril toimub ainult üksikmäng, siis 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

-

- 5 mängu

üks sett 6-ni (kiire lõppmäng seisul 6:6)

Kui mängitakse samal päeval ka paarismäng, siis tohib päevas mängida
maksimaalselt:

-

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

-

4 üksikmängu ja 3
paarismängu
4 üksikmängu ja 3
paarismängu
5 üksikmängu ja 4
paarismängu

Juhul, kui NLIII turniir on kahepäevane, siis on esimesel võistluspäeval 3
üksikmängu ja 2 paarismängu ja teisel võistluspäeval on 2 üksikmängu ja 2
paarismängu.
Kõikides ENL-i üksikmängudes peab mängija seisul 40:40 geimi võitmiseks
võitma 2 punkti järjest. Otsustavat punkti üksikmängudes ei tohi kasutada.
Kõikides ENL-i paarismängudes mängitakse seisul 40:40 otsustav punkt.
B PAIGUTUSED JA PUNKTISÜSTEEM
3. Punktisüsteem
ENL-i turniiridel kehtib Eesti Noorte GP-sarja punktisüsteem.
Rahvusvaheliste turniiride punkte arvutatakse GP-sarja edetabelisse juhul,
kui mängija on sisestanud oma tulemused online-võistluskeskkonnas http://
tennistour.eu/et hiljemalt enne kella 14:00 teisipäeval pärast turniiri lõppemist.
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Ainult siis lähevad need punktid kolmapäeval väljastatavasse edetabelisse.
Hiljemalt sisestatud tulemused lähevad edetabeli arvestusse nädal hiljem.
GP-sarja üksikmängu punktisüsteemi arvestusse lähevad 52 nädala jooksul
mängitud alljärgnevate turniiride tulemused: 2 parimat rahvusvahelist
tulemust, 2 parimat Noorte GP- sarja tulemust, 4 järgmist parimat tulemust
üksikmängus ja Masters-turniir. Masters-turniiri tulemus vanemast
vanuseklassist on väljaspool arvestust.
D. EESTI NOORTE LIIGA PEAKOHTUNIK
2. ENL-i peakohtuniku kohustused
ENL-i peakohtunik on kohustatud:
•

järgima ETL-i võistlussarja juhendit ja rahvusvahelisi tennisereegleid;

•

olema teadlik Eesti Tenniseliidu mängija käitumiskoodeksist (Lisa 1);

•

vähemalt 10 kalendripäeva enne turniiri algust vormistama turniiri
infolehe võistluskeskkonnas
http://etl.tournamentsoftware.com. Turniiri infolehele tuleb märkida
peakohtuniku nimi ja kontaktandmed, osavõtumaks ning väljakukate.
Turniiri korraldaja peab uuendama turniirile registreerinud mängijate
nimekirja enne turniiri algust vähemalt 1 kord päevas;

•

vähemalt 10 kalendripäeva enne turniiri algust lisama turniiri aadressi
võistluskeskkonnas http://etl.tournamentsoftware.com;

•

teavitama enne turniiri algust mängijaid kõikidest turniiri tingimustest
(mänguformaat, pallide arv, pallivahetus, ja muust mängijatele olulistest
detailidest);

•

loosima turniiritabelid järgides käesolevat juhendit;

•

tegema esimese võistluspäeva päevakava järgides käesolevat juhendit
ning väljastama selle turniiri võistluskeskkonnas http://
etl.tournamentsoftware.com ning turniiripaiga infoseinal;

•

panema turniiri ajal iga päev kõigile nähtavasse kohta välja täidetud
turniiritabelid ja järgmise päeva päevakava ning muu mängijatele
vajaliku informatsiooni;
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•

sisestama mängude tulemusi operatiivselt turniiri võistluskeskkonnas
http://etl.tournamentsoftware.com ja turniiripaiga infoseinal ning mitte
hiljem kui võistluspäeva lõpuks;

•

määrama turniiri ajaks turniiri ametliku kella;

•

jälgima, et väljakukatted, võrgud, võrgupostid, üksikmängupostid, pallid,
väljakute tagafoonid jne on igaks kohtumiseks mängukõlbulikud;

•

jälgima, et ETL-i toetajate bännerid on üles pandud korrektselt;

•

saviliiva väljaku puhul veenduma, et väljak on harjatud, jooned
puhastatud ning väljak kastetud enne järgmise kohtumise algust;

•

tagama, et kohtumised järgnevad igal väljakul ilma pausideta vastavalt
päevakavale;

•

lahendama kõik olukorrad, mis tekivad turniiri ajal lähtudes käesolevast
juhendist, ETL-i käitumiskoodeksist ning ITF-i tennisemäärustest;

•

otsustama, kas mängijate riietus vastab käesoleva juhendi nõuetele;

•

jälgima, et kõik mängijad järgivad ETL-i käitumiskoodeksit ja vajadusel
koodeksit rikkunud mängijat karistama;

•

otsustama, kas kohtumine tuleb vihma, pimeduse või muu asjaolu tõttu
katkestada või üle viia teisele väljakule;

•

olema turniiri toimumispaigas kõigi kohtumiste ajal või nimetama enda
asemele ETL-i poolt aksepteeritud asendaja;

•

käituma turniiri ajal professionaalselt ning eetiliselt kõigi mängijate,
treenerite, lapsevanemate ja pealtvaatajate suhtes;

•

olema erapooletu kõigi mängijate suhtes;

•

mitte tarbima alkohoolseid jooke, kui kohtumised veel käivad;

•

mittekihlavedamaturniirikohtumistepeale;

•

saatma turniiri fotod autasustamisest ETL-i toetajate bänneri taustal
(lisades mängijate nimed) meiliaadressidel: press@tennis.ee ja
toomas.kuum@gmail.com turniiri lõppemise või hiljemalt sellele
järgneval päeval;
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•

kindlustama, et turniiri tabelid on täidetud ja turniiri raport koos
käitumiskoodeksi rikkumiste kirjeldustega jõuavad ETL-i sekretariaati
hiljemalt 3 päeva pärast turniiri lõppu.
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EESTI NOORTE GP-SARJA JUHEND
6. Turniiride korraldamine ja koordineerimine
GP-sarja turniire korraldavad tenniseklubid, v.a. Eesti Noorte
Meistrivõistlused, Eesti Noorte Karikavõistlused ning Noorte Masters, mida
korraldab ETL. Kogu GP-sarja läbiviimist koordineerib ETL-i sekretariaat.
Noorte GP-sarja suvised turniirid toimuvad maikuust kuni septembrini. Noorte
GP-sarja talvised turniirid toimuvad oktoobrist kuni aprillini.
Suvistel turniiridel on paarismängu korraldamine kohustuslik.
8. Turniiri korraldaja kohustused
Turniiri korraldaja on kohustatud:
a) järgima ETL-i võistlussarja juhendit ja rahvusvahelisi tennisereegleid;
b) määrama turniirile peakohtuniku, kes on läbinud ETL-i kohtunikukoolituse
ning kellel on vastava turniiri läbiviimise kompetents;
c) enne turniiri broneerima turniiri jaoks piisaval arvul võistlusväljakuid igaks
võistluspäevaks;
d) turniiri läbiviimise kohas kõigile nähtavalt üles panema ETL-i toetajate
bännerid;
e) autasustama esimest nelja mängijat ja lohutusturniiri võitjat üksikmängus
ning paarismängu finaliste;
f) korraldajal on õigus muuta turniiri toimumise aega või turniir ära jätta ainult
ETL-i nõusolekul ja teavitades sellest ette vähemalt 1 kuu enne turniiri algust.
Turniirikorraldaja võib soovituslikult turniirile määrata abikohtuniku(d). Kui
võistlusel on rohkem kui 4 võistlusväljakut on soovituslik, et turniiril on
vähemalt 1 abikohtunik.
16. Vabanenud kohad tabelis
Põhitabelis vabanenud koha asendamine:
•

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

juhul, kui esimese võistluspäeva ajakava ei ole tehtud, ja loobub
asetatud mängija, siis muudetakse asetusi ning turniiritabelis saab
asetuse kõrgeimat edetabelikohta omav asetamata mängija.
Üksikmängu põhitabelis 16+16 ning 16+16+16 suurusega turniiril
vabanenud koha asendamine:

•

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

•

juhul, kui esimese võistluspäeva ajakava ei ole tehtud, siis läheb tabel/
lähevad tabelid ümbertegemisele

Juhul, kui põhitabelis vabanenud kohale läheb turniirilt väljajäänud mängija
ning see mängija on registreerunud teis(t)ele turniiri(de)le, siis on sellel
mängijal kohustus ennast teis(t)e turniiri(de) varulistist maha võtta. Selleks
tuleb teavitada teis(t)e turniiri(de) peakohtunikku/peakohtunikke, kuhu
mängija on ennast veel registreerinud, ning kus ta asub turniiri varulistis.
B. PAIGUTUSED JA GP-SARJA PUNKTISÜSTEEM
3. GP-sarja punktisüsteem
Rahvusvaheliste turniiride punkte arvutatakse GP-sarja edetabelisse juhul,
kui mängija on sisestanud oma tulemused online-võistluskeskkonnas http://
tennistour.eu/et hiljemalt enne kella 14:00 teisipäeval pärast turniiri lõppemist.
Ainult siis lähevad need punktid kolmapäeval väljastatavasse edetabelisse.
Hiljemalt sisestatud tulemused lähevad edetabeli arvestusse nädal hiljem.
GP-sarja üksikmängu punktisüsteemi arvestusse lähevad 52 nädala jooksul
mängitud alljärgnevate turniiride tulemused: 2 parimat rahvusvahelist
tulemust, 2 parimat Noorte GP- sarja tulemust, 4 järgmist parimat tulemust
üksikmängus ja Masters-turniir. Masters-turniiri tulemus vanemast
vanuseklassist on väljaspool arvestust.
D. GP-SARJA PEAKOHTUNIK
2. GP-sarja peakohtuniku kohustused
GP-sarja peakohtunik on kohustatud:
•

järgima ETL-i võistlussarja juhendit ja rahvusvahelisi tennisereegleid;

•

olema teadlik Eesti Tenniseliidu mängija käitumiskoodeksist (Lisa 1);
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•

vähemalt 10 kalendripäeva enne turniiri algust vormistama turniiri
infolehe võistluskeskkonnas
http://etl.tournamentsoftware.com. Turniiri infolehele tuleb märkida
peakohtuniku nimi ja kontaktandmed, osavõtumaks ning väljakukate.
Turniiri korraldaja peab uuendama turniirile registreerinud mängijate
nimekirja enne turniiri algust vähemalt 1 kord päevas;

•

vähemalt 10 kalendripäeva enne turniiri algust lisama turniiri aadressi
võistluskeskkonnas http://etl.tournamentsoftware.com;

•

teavitama enne turniiri algust mängijaid kõikidest turniiri tingimustest
(mänguformaat, pallide arv, pallivahetus, ja muust mängijatele olulistest
detailidest);

•

loosima turniiritabelid järgides käesolevat juhendit;

•

tegema esimese võistluspäeva päevakava järgides käesolevat juhendit
ning väljastama selle turniiri võistluskeskkonnas http://
etl.tournamentsoftware.com ning turniiripaiga infoseinal;

•

panema turniiri ajal iga päev kõigile nähtavasse kohta välja täidetud
turniiritabelid ja järgmise päeva päevakava ning muu mängijatele
vajaliku informatsiooni;

•

sisestama mängude tulemusi operatiivselt turniiri võistluskeskkonnas
http://etl.tournamentsoftware.com ja turniiripaiga infoseinal ning mitte
hiljem kui võistluspäeva lõpuks;

•

määrama turniiri ajaks turniiri ametliku kella;

•

jälgima, et väljakukatted, võrgud, võrgupostid, üksikmängupostid, pallid,
väljakute tagafoonid jne on igaks kohtumiseks mängukõlbulikud;

•

jälgima, et ETL-i toetajate bännerid on üles pandud korrektselt;

•

saviliiva väljaku puhul veenduma, et väljak on harjatud, jooned
puhastatud ning väljak kastetud enne järgmise kohtumise algust;

•

tagama, et kohtumised järgnevad igal väljakul ilma pausideta vastavalt
päevakavale;

•

lahendama kõik olukorrad, mis tekivad turniiri ajal lähtudes käesolevast
juhendist, ETL-i käitumiskoodeksist ning ITF-i tennisemäärustest;
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•

otsustama, kas mängijate riietus vastab käesoleva juhendi nõuetele;

•

jälgima, et kõik mängijad järgivad ETL-i käitumiskoodeksit ja vajadusel
koodeksit rikkunud mängijat karistama;

•

otsustama, kas kohtumine tuleb vihma, pimeduse või muu asjaolu tõttu
katkestada või üle viia teisele väljakule;

•

olema turniiri toimumispaigas kõigi kohtumiste ajal või nimetama enda
asemele ETL-i poolt aksepteeritud asendaja;

•

käituma turniiri ajal professionaalselt ning eetiliselt kõigi mängijate,
treenerite, lapsevanemate ja pealtvaatajate suhtes;

•

olema erapooletu kõigi mängijate suhtes;

•

mitte tarbima alkohoolseid jooke, kui kohtumised veel käivad;

•

mittekihlavedamaturniirikohtumistepeale;

•

saatma turniiri fotod autasustamisest ETL-i toetajate bänneri taustal
(lisades mängijate nimed) meiliaadressidel: press@tennis.ee ja
toomas.kuum@gmail.com turniiri lõppemise või hiljemalt sellele
järgneval päeval;

•

kindlustama, et turniiri tabelid on täidetud ja turniiri raport koos
käitumiskoodeksi rikkumiste kirjeldustega jõuavad ETL-i sekretariaati
hiljemalt 3 päeva pärast turniiri lõppu.
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EESTI TÄISKASVANUTE GP-SARJA JUHEND
6. Turniiride korraldamine ja koordineerimine
Kogu GP-sarja turniiride läbiviimist koordineerib ETL-i sekretariaat koostöös
korraldatavate tenniseklubidega.
Eesti Meistrivõistlusi, Eesti Karikavõistlusi ning Mastersit korraldab ETL.
Eesti GP-sarja suvised turniirid toimuvad maikuust kuni septembrini. Eesti
GP-sarja talvised turniirid toimuvad oktoobrist kuni aprillini.
Suvistel turniiridel on paarismängu korraldamine kohustuslik.
8. Turniiri korraldaja kohustused
Turniiri korraldaja on kohustatud:
a) järgima ETL-i võistlussarja juhendit ja rahvusvahelisi tennisereegleid;
b) määrama turniirile peakohtuniku, kes on läbinud ETL-i kohtunikukoolituse
ning kellel on vastava turniiri läbiviimise kompetents;
c) enne turniiri broneerima turniiri jaoks piisaval arvul võistlusväljakuid igaks
võistluspäevaks;
d) turniiri läbiviimise kohas kõigile nähtavalt üles panema ETL-i toetajate
bännerid;
e) määrama alates poolfinaalkohtumistest pukikohtunikud;
f)
autasustama esimest nelja mängijat üksikmängus ning paarismängu
finaliste;
g) korraldajal on õigus muuta turniiri toimumise aega või turniir ära jätta ainult
ETL-i nõusolekul ja teavitades sellest ette vähemalt 1 kuu enne turniiri algust.
Turniirikorraldaja võib soovituslikult turniirile määrata abikohtuniku(d). Kui
võistlusel on rohkem kui 4 võistlusväljakut on soovituslik, et turniiril on
vähemalt 1 abikohtunik.
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:
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• EMV ja EKV üksikmängus 16 > 4 (2 ringi; 2 päeva; 4 mängijat pääseb
põhitabelisse)
• EMV ja EKV paarismängus 8 > 4 (1 ring; 1 päev; 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 (16-tabel)
• paarismängus: 1 Wild Card
14. Turniiridele ülesandmised, tabeli loosimise aeg ja päevakava
Kõik mängijad (välja arvatud Wild Card’id) peavad olema võistlustele
registreeritud kaks päeva enne võistluste algust kella 16.00-ks.
Registreerimine toimub ETL-i veebipõhises keskkonnas ( http://
etl.tournamentsoftware.com ). Tabeli loosimine peab olema avalik ja toimuma
korraldavas klubis mitte enne kui kell 18.00 ja mitte hiljem kui kell 20.00
registreerimise lõppemise päeval.
Loosimise jälgimisest huvitatutel tuleb ühendust võtta turniiri korraldava
kohtunikuga.
Paarismänguturniirile registreeritakse koos paarilise nime ja Member ID-ga.
Kõik mängijad (välja arvatud Wild Card’id) peavad olema võistlustele
registreeritud kaks päeva enne võistluste algust kella 16.00-ks.
Registreerimine toimub ETL-i veebipõhises keskkonnas (http://
etl.tournamentsoftware.com).
19. Settide ja pallide arv mängus
Kõik GP-sarja turniiride põhitabeli ja kvalifikatsiooni turniiri üksikmängu
kohtumised peetakse parem 3-st kiire lõppmänguga setist.
Paarismängu kohtumistes mängitakse seisul 40:40 otsustav punkt (No-Adsüsteem) ja otsustava seti asemel on kiire lõppmäng kümne (10) punktini
(match tie-break), mis otsustab mängu.
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Eesti Meistrivõistlustel mängitakse kõik mängud nii üksik- ja paarismängus
(ka segapaarismängus) parem 3-st kiire lõppmänguga setist, välja arvatud
meeste üksikmängus, kus alates poolfinaalidest viiakse võistlus läbi parem 5st setist. Kõikides settides kasutatakse kiiret lõppmängu seisul 6:6, välja
arvatud meesüksikmängu finaali viiendas setis, kus 6:6 seisul mängitakse
seni kuni ühel mängijal on võidetud 2 geimi rohkem kui teisel, sama kehtib ka
naiste finaali otsustavas kolmandas setis.
D. GP-SARJA PEAKOHTUNIK
2. GP-sarja peakohtuniku kohustused
GP-sarja peakohtunik on kohustatud:
•

järgima ETL-i võistlussarja juhendit ja rahvusvahelisi tennisereegleid;

•

olema teadlik Eesti Tenniseliidu mängija käitumiskoodeksist (Lisa 1);

•

vähemalt 10 kalendripäeva enne turniiri algust vormistama turniiri
infolehe võistluskeskkonnas http://etl.tournamentsoftware.com. Turniiri
infolehele tuleb märkida peakohtuniku nimi ja kontaktandmed,
osavõtumaks ning väljakukate. Turniiri korraldaja peab uuendama
turniirile registreerinud mängijate nimekirja enne turniiri algust vähemalt
1 kord päevas;

•

vähemalt 10 kalendripäeva enne turniiri algust lisama turniiri aadressi
võistluskeskkonnas http://etl.tournamentsoftware.com;

•

teavitama enne turniiri algust mängijaid kõikidest turniiri tingimustest
(mänguformaat, pallide arv, pallivahetus, ja muust mängijatele olulistest
detailidest);

•

loosima turniiritabelid järgides käesolevat juhendit;

•

tegema esimese võistluspäeva päevakava järgides käesolevat juhendit
ning väljastama selle turniiri võistluskeskkonnas http://
etl.tournamentsoftware.com ning turniiripaiga infoseinal;

•

panema turniiri ajal iga päev kõigile nähtavasse kohta välja täidetud
turniiritabelid ja järgmise päeva päevakava ning muu mängijatele
vajaliku informatsiooni;
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•

sisestama mängude tulemusi operatiivselt turniiri võistluskeskkonnas
http://etl.tournamentsoftware.com ja turniiripaiga infoseinal ning mitte
hiljem kui võistluspäeva lõpuks;

•

määrama turniiri ajaks turniiri ametliku kella;

•

jälgima, et väljakukatted, võrgud, võrgupostid, üksikmängupostid, pallid,
väljakute tagafoonid jne on igaks kohtumiseks mängukõlbulikud;

•

jälgima, et ETL-i toetajate bännerid on üles pandud korrektselt;

•

saviliiva väljaku puhul veenduma, et väljak on harjatud, jooned
puhastatud ning väljak kastetud enne järgmise kohtumise algust;

•

tagama, et kohtumised järgnevad igal väljakul ilma pausideta vastavalt
päevakavale;

•

lahendama kõik olukorrad, mis tekivad turniiri ajal lähtudes käesolevast
juhendist, ETL-i käitumiskoodeksist ning ITF-i tennisemäärustest;

•

otsustama, kas mängijate riietus vastab käesoleva juhendi nõuetele;

•

jälgima, et kõik mängijad järgivad ETL-i käitumiskoodeksit ja vajadusel
koodeksit rikkunud mängijat karistama;

•

otsustama, kas kohtumine tuleb vihma, pimeduse või muu asjaolu tõttu
katkestada või üle viia teisele väljakule;

•

olema turniiri toimumispaigas kõigi kohtumiste ajal või nimetama enda
asemele ETL-i poolt aksepteeritud asendaja;

•

käituma turniiri ajal professionaalselt ning eetiliselt kõigi mängijate,
treenerite, lapsevanemate ja pealtvaatajate suhtes;

•

olema erapooletu kõigi mängijate suhtes;

•

mitte tarbima alkohoolseid jooke, kui kohtumised veel käivad;

•

mittekihlavedamaturniirikohtumistepeale;

•

saatma turniiri fotod autasustamisest ETL-i toetajate bänneri taustal
(lisades mängijate nimed) aadressil press@tennis.ee ja
toomas.kuum@gmail.com turniiri lõppemise või hiljemalt sellele
järgneval päeval;
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•

kindlustama, et turniiri tabelid on täidetud ja turniiri raport koos
käitumiskoodeksi rikkumiste kirjeldustega jõuavad ETL-i sekretariaati
hiljemalt 3 päeva pärast turniiri lõppu.

Lisa 1
EESTI TENNISE LIIDU KÄITUMISKOODEKS
A. KEHTIVUS
Käesolev käitumiskoodeks kehtib kõikidel Eesti Tennise Liidu egiidi all
toimuvatel turniiridel Eestis.
B. VÕISTLUSPAIGAS JUHTUNUD KORRARIKKUMISED
2. Mängija riietus ja varustus
Kõik mängijad on kohustatud ETL-i turniiride kohtumistel kandma korrektset
ja puhast tenniseriietust. Ükski riideeseme valmistaja või kommertslik logo
mängija riietusel ei tohi ületada mõistlikku suurust. Logode kinnikleepimine on
keelatud. Ebakorrektse riietuse puhul on turniiri peakohtunikul õigus nõuda
mängija riietuse ära vahetamist. Riiete vahetamine ei tohi kesta üle 15 minuti,
vastasel korral on peakohtunikul õigus vastav mängija turniirilt maha võtta.
Mängijal on õigus pooltevahetuse ajal ära vahetada märjad sokid ja jalatsid,
kuid selleks ei tohi mängija väljakult lahkuda. Purunenud varustuse puhul on
mängijal õigus oma varustust vahetama minna riietusruumi. Kohtumise ajal
tohib pikki dresse kanda ainult peakohtuniku loal.
Eesti Meistrivõistlustel ja Mastersil peab mängija riietus vastama ITF WTT’i
Meeste ja Naiste käitumiskoodeksi määrustele.
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