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EESTI RANNATENNISE GP-SARJA JUHEND 
 
 
A ÜLDINE 
 
1. Juhendi kehtivus 

Käesolev juhend kehtib kõigil Eesti rannatennise sarja etappidel, kaasa arvatud Eesti Meistrivõistlustel ja 
Eesti Karikavõistlustel. Lisaks käesolevale juhendile lähtutakse turniiride korraldamisel Eesti Tennise Liidu 
(edaspidi ETL) käitumiskoodeksist ja ITF-i rannatennise reeglitest.  

2. Sarja nimi 

Sarja nimeks on “Eesti rannatennise GP-sari”.  

3. Eesti rannatennise GP-sarja kirjeldus 

Eesti rannatennise GP-sari koosneb etappidest/turniiridest, mida peetakse üleriigiliselt erinevates linnades 
ja maakondades ETL-i 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 GP-sarja etapi korraldajaks võib olla ETL-i Rannatennise toimkonna poolt 
aktsepteeritud juriidiline või füüsiline isik. 
 
Eesti rannatennise GP-sarja etappidest võivad osa võtta kõik mängijad, kellel on kehtiv ETL-i mängija 
litsents ning kellel on etapile registreerimise päevaks vanust vähemalt 12 eluaastat. Erandkorras võivad 
RTT loal GP-sarjas osaleda ka alla 12-aastased mängijad.  

5. Korraldaja kohustused 

Eesti rannatennise GP-sarja korraldajate kohustuseks on võrdsete tingimuste pakkumine kõigile osalejatele, 
lähtudes sportlikest printsiipidest. Korraldaja peab kinni pidama käesolevas juhendis sätestatud punktidest. 

Eesti rannatennise GP-sarja korraldaja on kohustatud autasustama esimest nelja paari (või esimest kolme 
paari, kui kolmas koht mängitakse välja). 

6. ETL-i kohustused 

ETL-i kohustuseks on teostada järelvalvet Eesti rannatennise GP-sarja tegevuse üle ning toetada 
rannatennise GP-sarja arengut oma võimaluste piires. 

7. RTT kohustused 

RTT kohustuseks on Eesti rannatennise GP-sarja edetabeli pidamine ning GP-sarja arengute 
koordineerimine.  
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8. Turniiridele registreerimine, tabelite loosimine ja ajakava 

Kõik mängijad (välja arvatud Wild Card’id) peavad olema turniirile registreeritud kaks päeva enne etapi 
algust kella 16.00-ks. Registreerimine toimub ETL-i veebipõhises võistluskeskkonnas 
(http://etl.tournamentsoftware.com). 
Tabelite loosimine peab olema avalik. Turniiritabelid ja esimese võistluspäeva ajakava peavad olema etapi 
peakohtuniku poolt ETL-i veebipõhises võistluskeskkonnas (http://etl.tournamentsoftware.com) väljastatud 
hiljemalt kell 12:00 üks päev enne etapi algust.  

9. Mänguliigid ja Wild Card’id 

Eesti rannatennise GP-sarjas võisteldakse meespaarismängus, naispaarismängus ja segapaarismängus. 
Edetabelit peetakse meeste ja naiste arvestuses. Korraldajal on õigus jagada 2 Wild Card’i ehk vabapääset 
igas mänguliigis. 

10. Mänguformaadid 

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

• 3-st parem Tie-Break setist 

• 3-st parem Tie-Break setist (otsustava seti asemel Match Tie-Break 10 punktini) 

• 3-st parem lühikesest setist 4-ni (kiire lõppmäng seisul 4:4) 

• 3-st parem lühikesest setist 4-ni (kiire lõppmäng seisul 4:4 ja otsustava seti asemel Match Tie-Break 
10 punktini) 

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 GP-sarja etappidel ei ole osalejate arv piiritletud. 

12. Osavõtutasud 

Eesti rannatennise GP-sarjas on välisväljakutel peetavate etappide osalustasu maksimaalselt 40 eurot paari 
kohta ühes mänguliigis, siseväljakutel peetavate etappidel maksimaalselt 70 eurot paari kohta ühes 
mänguliigis. 

13. Punktitabel ja paigutused  

Punktide jagamise süsteem: 

1. koht 100 punkti 

2. koht 75 punkti 

3. koht 60 punkti 

4. koht 50 punkti 

5. koht 44 punkti 

http://etl.tournamentsoftware.com/
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6. koht 41 punkti 

7. koht 38 punkti 

8. koht 35 punkti 

9. koht 32 punkti 

10. koht 30 punkti 

11. koht 28 punkti 

12. koht 26 punkti 

13. koht 24 punkti 

14. koht 22 punkti 

15. koht 20 punkti 

16. koht 18 punkti 

17. koht 16 punkti 

18. koht 15 punkti 

19. koht 14 punkti 

20. koht 13 punkti 

21. koht 12 punkti 

22. koht 11 punkti 

23. koht 10 punkti 

24. koht 9 punkti 

25. koht 8 punkti 

26. koht 7 punkti 

27. koht 6 punkti 

28. koht 5 punkti 

29. koht 4 punkti 

30. koht 3 punkti 

31. koht 2 punkti 

32. koht 1 punkt 

Eesti rannatennise GP-sarja punktitabel SIIN. 

Eesti Meistrivõistlustel korrutatakse punktid 1,5 koefitsendiga. 

NB! ITF-i Top 500 punktidega mängijad asetatakse Eesti rannatennise GP-sarja edetabelis ettepoole 
mängijatest, kes omavad ainult Eesti rannatennise GP-sarja edetabeli punkte. 

Paigutuste arv: 

ALAGRUPID: 

4-ne või 5-ne alagrupp  paigutusi ei ole 
kaks 4-st alagruppi paigutatakse 2 paari 

kolm 3-st alagruppi paigutatakse 3 paari, ülejäänud paarid 
loositakse 

kaks 5-st alagruppi paigutatakse 4 paari, 3-4 paar loositakse 

kaks 6-st alagruppi paigutatakse 4 paari, 3-4 paar loositakse 

Alagrupi lõplike positsioonide arvutamises kehtivad järgmised reeglid: 

• Alagrupi lõplike positsioonide arvutamisel loetakse ainult nende võistkondade/paaride 
mängutulemusi, milles nad mängisid mängu lõpuni. Kui loobumisvõit anti mängu ajal, siis see 
loetakse kui lõpuni mängitud mäng. Kõik mängud, milles võistkond/paar annab loobumisvõidu enne 
mängu, ei lähe alagrupi lõplike positsioonide arvestusse. 

https://tennis.ee/wp-content/uploads/2021/01/rannatennise-punktitabel.pdf
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• Võistkond/paar saab 1 (ühe) punkti iga võidetud mängu eest. 

Alagrupi lõplikud positsioonid määratakse järgmiselt: 

• Kõige kõrgem punktide arv; või 

Kui punktide arv on võrdne 2 (kahel) võistkonnal/paaril, siis arvestatakse nende omavahelise mängu 
tulemust. 
 
Kui punktide arv on võrdne 3 (kolmel) või enamal võistkonnal/paaril, siis arvestatakse nende 
võistkondade/paaride omavaheliste mängude: 

• Võidetud settide protsenti kõigi selle alagrupi võistkondade/tiimide vahel mängitud settide 
koguarvust; 

• kui pärast seda arvutust on kahel võistkonnal/tiimil seis võrdne, siis arvestatakse nende omavahelise 
mängu tulemust; 

• Võidetud geimide protsenti kõigi selle alagrupi võistkondade/tiimide vahel mängitud geimide 
koguarvust; 

• kui pärast seda arvutust on kahel võistkonnal/tiimi seis võrdne, siis arvestatakse nende omavahelise 
mängu tulemust.  

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 GP-sarja etapi korraldaja ja peakohtunik 

Eesti rannatennise GP-sarja etapi korraldajaks võib olla ETL-i Rannatennise toimkonna poolt aktsepteeritud 
juriidiline või füüsiline isik. Eesti rannatennise GP-sarja etapi peakohtunikuna võib tegutseda ainult ETL-i 
kohtunike koolituse läbinud või RTT poolt aktsepteeritud isik. Turniiri direktor ja peakohtunik võib olla üks ja 
sama isik. Turniiri peakohtunikul endal ei ole lubatud samal turniiril osaleda. 

15. Eesti rannatennise GP-sarja edetabel  

Eesti rannatennise GP-sarja etapi korraldajate kohustus on esitada etapi tulemused hiljemalt 3 päeva 
jooksul pärast turniiri lõppu kokku lepitud adressaadile või veebikeskkonda. 

16. Vaidlused ja protestid 

Kõik Eesti rannatennise GP- sarjaga seonduvad protestid tuleb esitada kirjalikult ETL-i sekretariaati hiljemalt 
7 päeva pärast turniiri lõppu. Kõik protestid lähevad arutlusele ETL-i rannatennise toimkonda, kelle otsust 
on võimalik edasi kaevata ETL-i distsiplinaarkomisjonile 7 päeva pärast ETL-i rannatennise toimkonna 
otsuse teatavaks tegemist. 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.  
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Lisa 1 
 

EESTI TENNISE LIIDU KÄITUMISKOODEKS 
 
A.  KEHTIVUS 
 
Käesolev käitumiskoodeks kehtib kõikidel Eesti Tennise Liidu egiidi all toimuvatel turniiridel Eestis. 
 
B.  VÕISTLUSPAIGAS JUHTUNUD KORRARIKKUMISED  
 
1. Hilinemine 
Peakohtunik kuulutab välja kõik mängud vastavalt avalikule päevakavale. Mängija peab kohe pärast oma 
kohtumise väljakuulutamist olema valmis mängima. Kui mängija ei ole valmis mängima 15 minuti jooksul 
pärast tema kohtumise väljakuulutamist, on turniiri peakohtunikul õigus see mängija turniirilt maha võtta, 
juhul kui peakohtunik kõiki asjaolusid arvesse võttes ei otsusta teisiti.  
 
2. Mängija riietus ja varustus 
Kõik mängijad on kohustatud Eesti rannatennise GP-sarja etappide kohtumistel kandma korrektset ja puhast 
spordiriietust. Ebakorrektse riietuse puhul on turniiri peakohtunikul õigus nõuda mängija riietuse ära 
vahetamist. 
 
3. Ajalimiidi ületamine ja kohtumise viivitamine 
Kohtumine peab algama koheselt pärast 5-minutilist soojendust. Kohtumise ajal peab mäng olema pidev, 
ilma viivitusteta. Uue punkti peab servija mängu panema mitte hiljem kui 20 sekundit pärast eelmise 
punkti lõppu. Vastuvõtja peab mängima servija mõistlikus tempos (12-15 sekundit) ja olema valmis 
tõrjuma, kui servija hakkab servima. Kohtunik võib anda ajalimiidi ületamise eest hoiatuse, kui tõrjuja viivitab 
servija  mõistlikku tempot. Pooltevahetuse kestvuseks on 90 sekundit ja seti lõppedes on paus 120 sekundit. 
Juhul kui mängija ületab ettenähtud aja, toob esimene eksimine selle reegli vastu endaga kaasa hoiatuse 
ja iga järgnev eksimine punkti karistuse. Tahtliku viivitamise eest karistatakse mängijat karistuste süsteemi 
järgi iga sellise korrarikkumise puhul. 
 
4. Ebatsensuursed väljendid 
Mängija ei tohi turniiri toimumise kohas kasutada ebatsensuurseid või solvavaid väljendeid. Kui mängija 
kasutab ebatsensuurseid või solvavaid väljendeid kohtumise ajal, karistatakse seda mängijat 
karistussüsteemi järgi. Ebatsensuurseteks või solvavateks peetakse väljendeid, mis on üldtuntud kui ropud, 
vanduvad või alandavad. 
 
5. Ebatsensuursed žestid 
Mängija ei tohi turniiri toimumise kohas kasutada ebatsensuurseid või solvavaid žeste. Kui mängija kasutab 
ebatsensuurseid või solvavaid žeste kohtumise ajal, karistatakse seda mängijat karistussüsteemi järgi. 
Ebatsensuurseteks või solvavateks peetakse käte, reketi või pallidega tehtud žeste, mis on üldtuntud kui 
ropud või alandavad. 
 
6. Sõimamine 
Mängija ei tohi sõimata kohtunikke, vastast/vastaseid, pealtvaatajaid ega teisi turniiripaigas viibivaid isikuid. 
Eksimine selle punkti vastu kohtumise ajal toob mängijale kaasa karistuse vastavalt karistussüsteemile iga 
sellise korrarikkumise puhul. 
 
7. Füüsilise vägivalla kasutamine 
Mängija ei tohi kasutada füüsilist vägivalda kohtunike, vastaste või pealtvaatajate suhtes turniiri toimumise 
kohas. Eksimine selle punkti vastu kohtumise ajal toob mängijale kaasa karistuse vastavalt 
karistussüsteemile iga sellise korrarikkumise puhul. 
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8. Rannatennisepalli väärtarvitamine 
Välja arvatud punkti mõistlikul mängimisel, ei tohi mängija turniiri toimumise kohas vägivaldselt, ohtlikult ega 
vihaga rannatennisepalli visata ega reketi või jalaga lüüa. Eksimine selle punkti vastu kohtumise ajal toob 
mängijale kaasa karistuse vastavalt karistussüsteemile iga sellise korrarikkumise puhul. 
 
9. Reketi ja varustuse väärtarvitamine 
Mängija ei tohi vägivaldselt, ohtlikult ega vihaga visata, peksta ega jalaga lüüa reketit või oma 
tennisevarustust turniiri toimumise kohas. Eksimine selle punkti vastu kohtumise ajal toob mängijale kaasa 
karistuse vastavalt karistussüsteemile iga sellise korrarikkumise puhul. 
 
10. Treenerid 
Mängija ei tohi kohtumise ajal saada õpetusi oma treenerilt ega kelleltki teiselt. Õpetusteks peetakse 
igasugust kommunikatsiooni (rääkimine, zestid) mängija ja tema treeneri või kellegi teise vahel. Lisaks peab 
mängija turniiri toimumise kohas oma treeneril ja saatjaskonnal keelama: 

- kasutada ebatsensuurseid või solvavaid väljendeid; 
- teha ebatsensuurseid žeste; 
- otseselt solvata või sõimata kohtunikke, vastaseid või pealtvaatajaid; 
- kasutada füüsilist vägivalda kohtunike, vastase või pealtvaatajate vastu. 

Eksimine selle punkti vastu kohtumise ajal toob mängijale kaasa karistuse vastavalt karistussüsteemile iga 
sellise korrarikkumise puhul. Lisaks võib peakohtunik selle treeneri või saatja väljaku äärest eemaldada. Kui 
see treener või saatja peakohtuniku käsule ei allu, võib peakohtunik vastava mängija koheselt turniirilt maha 
võtta. 
 
11. Ebasportlik käitumine 
Kogu turniiri vältel peavad kõik mängijad käituma sportlikult. Eksimine selle punkti vastu kohtumise ajal toob 
endaga kaasa karistuse vastavalt karistuse süsteemile. Ebasportlikuks peetakse käitumist, mis on selgelt 
sündsusetu, kuid ei lähe ühegi  teise eelnevalt toodud punkti alla. 
 
12. Oma parima andmine 
Mängija peab andma oma parima, et oma kohtumine võita. Selle punkti vastu eksinud mängijat karistatakse 
karistussüsteemi järgi iga sellise korrarikkumise puhul. 
 
13. Loata väljakult lahkumine 
Kohtumise ajal ei ole mängijal lubatud väljakult omavoliliselt lahkuda. Selle punkti vastu eksinud mängijat 
karistatakse vastavalt karistuse süsteemile ning lisaks on peakohtunikul õigus see mängija turniirilt maha 
võtta. 
 
14. Kohtumise lõpuni mängimine 
Mängija peab oma käimasoleva kohtumise lõpuni mängima, kui ei ole selgelt näha, et ta seda teha ei suuda. 
Selle punkti vastu eksinud mängija võib peakohtunik koheselt turniirilt maha võtta. 
 
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. 
 
16. Pressikonverentsid ja autasustamistseremooniad 
Mängija on kohustatud ilmuma kohtumisjärgsele pressikonverentsile ja autasustamistseremooniale, välja 
arvatud juhtudel kui mängija ei ole mõjuvatel põhjustel selleks võimeline. 
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17. Karistussüsteem 
 

ESIMENE KORRARIKKUMINE —> HOIATUS 

TEINE KORRARIKKUMINE —> PUNKTI KARISTUS 

KOLMAS JA IGA JÄRGNEV KORRARIKKUMINE —> GEIMI KARISTUS 

 
18. Altkäemaksu pakkumine 
Ükski mängija ega tema treener või saatja ei tohi pakkuda ega vastu võtta altkäemaksu teiselt mängijalt, 
treenerilt või saatjalt. 
 
19. Turniirilt maha võtmine 
Peakohtunik võib mängija turniirilt maha võtta kas üheainsa eelpool toodud korrarikkumise pärast või 
vastavalt karistuste süsteemile. Turniirilt maha võetud mängija ei saa osaleda sama turniiri üheski teises 
mänguklassis, kui teda ei ole maha võetud hilinemise, riietuse või tema paarismängupartneri poolt 
põhjustatud korrarikkumise pärast. 


