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EESTI LAUATENNISELIIDU
UUDISKIRI
Kõik oluline ühes kohas

2019 AASTA MM ON SELJATATUD
20.-28. aprill toimus Budapestis lauatennise
maailmameistrivõistlused, kus Eestit esindasid Reelica Hanson, Airi
Avameri, Aleksandr Smirnov ning mängiva peatreenerina Vallot
Vainula.
Ainsa eestlasena pääses põhitabelisse Airi Avameri. Teistel tuli
leppima alagrupi teise kohaga, mis edasipääsu ei taganud.. Airil
õnnestus võita alagrupi esimese paigutusega mängijat, kelleks oli
temast üle 100 koha maailma reitingus eespool asetsev Nigeeria
esinumber Olufunke Oshonaike. Põhitabelis, tuli aga vastamisi minna
sakslanna Nina Mittelhamiga (WR 50), kelle paremust tuli peale
võitluslikku viie geimilist mängu tunnistada.
"Hea meel on selle üle, et Airi jõudis nii üksikus kui paarismängus
põhitabelisse", tõdes koondise peatreener ning lisas: "Võitu
põhitabelis sakslanna vastu oleks saanud loota vaid siis, kui meil
endil kõik sajaprotsendiliselt õnnestuks ja vastasel ei oleks kõige
parem päev aga muidu võib rahule jääda".

UUDISKIRJAST
LEIAD:
TOP 8 tulemused

Õpime tundma:
Raili Nurga ja Madis
Moos

Klubituid mängijaid
puudutav otsus

EESTI KADETTIDE TOP 8 TULEMUSED
Neiud
1. Raili Nurga Rakvere SK
2. Kristina Andrejeva Aseri SK
3. Anastassia Melnikova LTK Narova

Noormehed
1. Madis Moos Pärnu LTK Vint-90
2. Markkos Pukk Tartu SS Kalev
3. Arseni Farfarovski LTK Narova

INTERVJUUD VÕITJATEGA
Madis Moos

Kui kaua oled lauatennist mänginud?

Raili Nurga

7 aastat

7 aastat
Sellepärast, et mulle meeldib sellega
tegeleda, kuna lauatennis on igati
mitmekülgne spordiala, seal on vaja
tugevat füüsilist vormi ning samas ka
mõistust

Kuna sõbra sünnipäeval sai mängida
lauatennist ja ma mängisin terve aja.
Järgmisel päeval läksin kohe trenni

Miks just lauatennis?

Kes sulle Eesti lauatennise
mängijatest enim meeldib?

Meestest Aleksandr Smirnov ja
naisest Kristina Andrejeva

Zhang Jike

Kelle tegemisi kõikidest lauatennise
mängijatest jälgid kõige rohkem ja
miks?

Mis on Sinu eesmärgid seoses
lauatennisega?

Kui saaksid kokku panna
neljaliikmelise võistkonna, siis kes
kuuluksid Sinu meeskonda?

Jälgin just noorte mängijate tegemisi,
näiteks Harimoto, sest ise olen ka noor
ning meeldib vaadata, kuidas tugevad
mängivad ning sealt õppida, mida ise
paremini teha

Timo Boll, kuna tal on huvitavad
mängud

Saada Euroopa
Meistrivõistlustel 32 hulka

Eesmärk on jõuda maailma tasemel
mängijate hulka, mängida MM-il või isegi
Olümpiamängudel. Samuti, jõuda noorte
mängijate seas võimalikult kaugele

Timo Boll, Ma Long, Xu Xin,
Harimoto Tomokazu

Peale minu oleks võistkonnas veel
Ding Ning, Bernadette Cynthia
Szocs ja Sabina Musajeva

Mis on sama suur kui elevant, aga
ei kaalu midagi?

Elevandi vari

Elevandi vari

"Just give me one more year. I will
be closer".
Mattias Falck

☺

LIIGA OLULINE, ET MITTE MEELDE JÄTTA
11.05.2019

ELTL Stiga Laste GP finaal etapp

12.05.2019

Eesti võistkondlikud Meistrivõistlused

18.05.2019

Euroopa Meistrivõistluste II voor

24.05.2019

Eesti Lauatenniseliidu volikogu koosolek

KLUBITUD KLUBIDESSE
Eestis oli 01.09.2018 seisuga meeste reitingus 272 klubitut mängijat ning naiste reitingus 39 ehk kokku kõikidest reitingus
olevatest mängijatest 40,7% on klubitud. Eesti Lauatenniseliidul (edaspidi ELTL) on 36 liiget. Kõik liikmed maksavad
alaliidule iga aasta liikmemaksu. 2017 aastal oli selleks kokku 5275 eurot. Mis oli alaliidu eelarvest 5%. Lisaks sai ELTL
rahandusministeeriumist tegevustoetuseks 26 700 eurot.
Kõik ülejäänud tulud alaliidu eelarves on sihtotstarbelised: Noortespordi toetus klubidele; võistluste osavõtutasu, mis katab
võistluste kulud jne. Ehk siis alaliidul on kasutada ligikaudu 32 000 eurot, millest tuleb tasuda järgmised kulud: Koondiste
osalemised tiitlivõistlustel, büroojuhtimine, peatreeneri palk, raamatupidamine, kodulehe ja reitingu haldamine jne.
Selleks, et ala oleks jätkusuutlik, on äärmiselt oluline, et oleks palgal motiveeritult tasustatud Eesti koondise treener. Samuti
tuleb uuendada koduleht ning panustada märkimisväärselt kommunikatsiooni ja turundusse. Noortesporti tuleb suunata
veel rohkem vahendeid kui seda on seni tehtud. Ühel väärikal alaliidul peab olema kontor.
Seda, et neid ja palju muudki ellu viia tuleb tulusid suurendada. Esimesena on oluline muuta seda, et klubid peavad
maksma alaliidule liikmemaksu aga klubitut mängijad ei pea. Samuti maksab EOK ehk rahandusministeerium meile
tegevustoetust harrastajate arvu järgi ning kõik igapäevaselt lauatennist mängivad mängijad, kel pole klubilist kuuluvust, ei
ole kirjas Eesti Spordiregistris ning seega ei kvalifitseeru EOK silmis harrastajateks. EOK ning potentsiaalsete toetajate silmis
väheneb lauatennise harrastajate arv kuigi tegelikult on see vastupidi. Seega liigub ELTL selles suunas, et viia aastaks 2022
klubitute mängijate osakaal väiksemaks kui 10%.
Juhatus otsustas järgmist:
06.09.2018 toimunud ELTL juhatuse koosolekul otsustati järgmist:
Alates 01.09.2019 tuleb klubilist kuuluvust mitte omavatel täiskasvanutel mängijatel maksta ELTL reitingusse minevatel
võistlustel lisaks osavõtutasule 5 eurot võistluse kohta korraldajale, millest 4 eurot läheb alaliidule ning 1 euro korraldajale.
Mängija, kes saab ELTL ID aastal 2019 on jooksval aastal sellest kohustusest vaba ning temale hakkab see kehtima järgmisel
aastal ehk 01.01.2020 ja see kehtib nii ka järgmistel aastatel ELTL ID saavate mängijate kohta.
Eesti Lauatenniseliit 01.12.2018

