
ETL-i VÕISTLUSSARJADE JUHENDITE 
MUUDATUSED 2023. AASTAL 

LASTETENNIS / TENNIS 10 

1) OSAVÕTUTASUD 

Lastetennis: 
Punane, oranž ja roheline pall - 20€ 

Tennis 10: 
Sisehooaeg - 30 € 
Välishooaeg - 20 € 

2) TURNIIRIDE KORRALDAMINE JA KOORDINEERIMINE 

ETL-i välishooaja turniirid toimuvad: 1. mai kuni 30. september.
ETL-i sisehooaja turniirid toimuvad: 1. oktoober kuni 30. aprill.

ETL-i võistlushooaja arvestamine kehtib turniiri alguse kuupäevast. 

3) TURNIIRIKORRALDAJA KOHUSTUSED

Turniirikorraldaja on kohustatud avama turniiripaiga keskuse vähemalt 30 minutit enne 
võistlusmängude algust.


4) TENNIS 10 VÄLISMÄNGIJAD 
 

4. Välismängijad


Tennis 10 sarjas võib anda 2 kohta välismängijatele nii tüdrukute kui ka poiste 
üksikmängu põhitabelis. Välismängijate sobivuse ja osaluse kinnitab Treenerite 
Kogu. Juhul kui välismängijad ei avalda soovi turniiril osaleda või Treenerite 
Kogu ei kinnita soovi avaldanud mängijate sobivust, siis lähevad need kohad 
Eesti mängijatele. 

 

Turniirilt     saavad     osa     võtta     välismängijad,     kes     omavad     2023. aasta ETL-i 
online-keskkonnas http://etl.tournamentsoftware.com/ registreeritud kasutaja kontot ning 
on sündinud aastal 2013 või hiljem.


Poiste 
üksikmäng

Põhitabeli 
suurus 16

13 Eesti 
mängijat

2 
välismängijat

1 
WC 

Tüdrukute 
üksikmäng

Põhitabeli 
suurus 16

13 Eesti 
mängijat

2 
välismängijat

1 
WC
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http://etl.tournamentsoftware.com/


5) VABANENUD KOHAD TABELIS (TENNIS 10):

 
Alternatiivmängija peab turniiripäeval (kuni kõik mängijad on mänginud oma esimese 
mängu turniiril) ennast registreerima turniiri peakohtuniku juures 15 minutit enne mängude 
algust. Alternatiivmängija peab olema valmis mängima nõuetekohases tenniseriietuses 
vabanenud koha väljakuulutamise hetkest viie (5) minuti jooksul.


6) WC- JA VÕI RIIETE VAHETAMISE PAUS
 
Riiete vahetamise paus on lubatud ainult tüdrukutele.

Kui mänguformaat näeb ette, et otsustava seti asemel mängitakse “Match Tie-Break” 10 
punktini, siis ei ole WC- ja/või riiete vahetamise paus enne „Match Tie-Break’i“ lubatud. 
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EESTI NOORTE LIIGA


1) TURNIIRIDE KORRALDAMINE JA KOORDINEERIMINE 

ETL-i välishooaja turniirid toimuvad: 1. mai kuni 30. september.
ETL-i sisehooaja turniirid toimuvad: 1. oktoober kuni 30. aprill.

ETL-i võistlushooaja arvestamine kehtib turniiri alguse kuupäevast. 

2) TURNIIRIKORRALDAJA KOHUSTUSED

Turniirikorraldaja on kohustatud avama turniiripaiga keskuse vähemalt 30 minutit enne 
võistlusmängude algust.


3) NOORTELIIGA I JA NOORTELIIGA II PAARISMÄNGU TURNIIRID 

Juhul, kui Noorteliiga I ja II paarismänguturniirile on registreerunud rohkem kui kuusteist 
(16) võistkonda, võib turniirikorraldaja teha poiste ja tüdrukute tabelid eraldi (tingimusel, et 
nende seas on vähemalt neli (4) poiste võistkonda ja neli (4) tüdrukute võistkonda). 
Juhul, kui Noorteliiga I ja II paarismänguturniirile on registreerinud segapaari võistkond, 
siis mängib segapaari võistkond poiste tabelis.


4) VABANENUD KOHAD TABELIS:

 
Alternatiivmängija peab turniiripäeval (kuni kõik mängijad on mänginud oma esimese 
mängu turniiril) ennast registreerima turniiri peakohtuniku juures 15 minutit enne mängude 
algust. Alternatiivmängija peab olema valmis mängima nõuetekohases tenniseriietuses 
vabanenud koha väljakuulutamise hetkest viie (5) minuti jooksul.


5) WC- JA VÕI RIIETE VAHETAMISE PAUS
 
Riiete vahetamise paus on lubatud ainult tüdrukutele.

Kui mänguformaat näeb ette, et otsustava seti asemel mängitakse “Match Tie-Break” 10 
punktini, siis ei ole WC- ja/või riiete vahetamise paus enne „Match Tie-Break’i“ lubatud. 
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EESTI NOORTE GP-SARI 

1) OSAVÕTUTASUD 

Noorte GP-sari: 
Sisehooaeg 
Üksikmäng+paarismäng - 40 € 
Ainult üksikmäng - 30 € 
Välishooaeg 
Üksikmäng+paarismäng - 30 € 
Ainult paarismänguturniir - 40 € 

Eesti Noorte Meistrivõistlused: 
Üksikmäng+paarismäng - 30 € 
Ainult paarismäng -  15 € / mängija 
Segapaarismäng - 30 € / paari peale 

2) TURNIIRIDE KORRALDAMINE JA KOORDINEERIMINE 

ETL-i välishooaja turniirid toimuvad: 1. mai kuni 30. september.
ETL-i sisehooaja turniirid toimuvad: 1. oktoober kuni 30. aprill.

ETL-i võistlushooaja arvestamine kehtib turniiri alguse kuupäevast. 

3) TURNIIRIKORRALDAJA KOHUSTUSED

Turniirikorraldaja on kohustatud avama turniiripaiga keskuse vähemalt 30 minutit enne 
võistlusmängude algust.


4) VABANENUD KOHAD TABELIS:

 
Alternatiivmängija peab turniiripäeval (kuni kõik mängijad on mänginud oma esimese 
mängu turniiril) ennast registreerima turniiri peakohtuniku juures 15 minutit enne mängude 
algust. Alternatiivmängija peab olema valmis mängima nõuetekohases tenniseriietuses 
vabanenud koha väljakuulutamise hetkest viie (5) minuti jooksul.


5) WC- JA VÕI RIIETE VAHETAMISE PAUS
 
Riiete vahetamise paus on lubatud ainult tüdrukutele.

Kui mänguformaat näeb ette, et otsustava seti asemel mängitakse “Match Tie-Break” 10 
punktini, siis ei ole WC- ja/või riiete vahetamise paus enne „Match Tie-Break’i“ lubatud. 

�4



EESTI TÄISKASVANUTE GP-SARI 

1) OSAVÕTUTASUD 

Üksikmäng -  35 € 
Paarismäng - 40 € 

2) TURNIIRIDE KORRALDAMINE JA KOORDINEERIMINE 

ETL-i välishooaja turniirid toimuvad: 1. mai kuni 30. september.
ETL-i sisehooaja turniirid toimuvad: 1. oktoober kuni 30. aprill.

ETL-i võistlushooaja arvestamine kehtib turniiri alguse kuupäevast. 

3) TURNIIRIKORRALDAJA KOHUSTUSED

Turniirikorraldaja on kohustatud avama turniiripaiga keskuse vähemalt 30 minutit enne 
võistlusmängude algust.


4) VABANENUD KOHAD TABELIS:

 
Alternatiivmängija/Lucky Loser peab turniiripäeval (kuni kõik mängijad on mänginud oma 
esimese mängu turniiril) ennast registreerima turniiri peakohtuniku juures 15 minutit enne 
mängude algust. Alternatiivmängija/Lucky Loser peab olema valmis mängima 
nõuetekohases tenniseriietuses vabanenud koha väljakuulutamise hetkest viie (5) minuti 
jooksul.


Lucky Loser’it kasutatakse vabanenud koha tabelis asendamisel ainult Eesti 
Täiskasvanute GP-sarja turniiridel, kus mängitakse Kvalifikatsiooniturniir. 

5) WC- JA VÕI RIIETE VAHETAMISE PAUS
 
Riiete vahetamise paus on lubatud ainult naistele. 
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