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ELTL juhatuse koosoleku protokoll 
 
Tallinnas 21.05.2020  kell 12.00 
Osalesid juhatuse liikmed  Madis Koit, Janar Ignahhin, Kätlin Latt, peatreener Vallot Vainula, 
külalisena Priit Lehtlaan, elektrooniliselt Peeter Allikoja, Kristo Kauküla, Renno Rehtla 
Koosoleku juhataja :  Madis Koit 
Protokollija : Margit Tamm 
 
 

 

1. Peatreeneri ülevaade 
 
      Vallot Vainula andis ülevaate tehtud tööst. Vt. Lisa 1 
 

2. Volikogu koosolek 
 

Madis Koit andis ülevaate volikogu koosoleku teemadest 
 

3. Kohtunike töö komisjon 
 
Renno Rehtla tutvustas kohtunike töö komisjoni liikmeid, kelleks on Arvi Vainula, Jüri 
Talp, Märt Ojamaa ja Aleksandr Kirpu.  
Komisjoni tööülesanded : 

• Kohtunikeks saamise lugu 
o Lauakohtunikuks 
o Rahvusliku kategooria lauakohtunikuks 
o Peakohtunikuks 

• Kohtunike töö koordineerimine Eesti suurematel võistlustel 

• Kohtunike tööga seotud pretensioonidega tegelemine 
Otsus : kinnitada kohtunike töö komisjon koosseisus  - komisjoni juht Renno Rehtla, 
liikmed Arvi Vainula, Jüri Talp, Märt Ojamaa ja Aleksandr Kirpu.  
 
 

4. Eesti individuaalsete meistrivõistluste juhend 2021 
 
Ettepanek muuta juhendit järgnevalt : määrata kohapeal paarismängudeks 
registreerimise tasu 20€ võistleja kohta ning viia sisse muudatus, et miinusringis 
mängimisest loobumine läheb reitingusse. 
Otsus : teha juhendisse ettepanekus toodud muudatused. poolt 4, erapooletuid 2 
 
Ettapanek lubada Eesti individuaalsetel meistrivõistlustel mängima 48 meest ja 32 
naist 
Otsus : teha juhendisse ettepanekus toodud muudatused. poolt 3, erapooletuid 3 
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Ettepanek kehtestada üksikmängu tasuks 25€, eelregistreemisega paarismäng 12€ 
võistleja kohta ning kui võistleja loobub üksikmängust loosimise kuupäeval või hiljem 
või paarismängu korral peale loosimist, esitab ELTL klubile täiendava arve 50€ iga 
loobunud üksikmängu võistleja või paari kohta. 
Otsus : teha juhendisse ettepanekus toodud muudatused. poolt 6 
 
 

5. Treenerite töö komisjon 
 
Komisjoni juhi kandidaat Priit Lehtlaan andis ülevaate. Järgmiseks juhatuse 
koosolekuks koostab Priit Lehtlaan komisjoni tööplaani.  
 
 

6. Balteco Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 
 
Juhatus arutas erinevaid võimalusi 2019-2020 hooaja võistluste lõpuni mängimiseks. 
Otsus : Balteco Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2019-2020 mängitakse lõpuni.  
Kohad selgitatakse välja (play off toimub), üleminekumänge ei toimu, liigades liikumisi 
ei toimu. Poolt 6 
 
 

7. Võlglased 
 

Ettepanek : alates 1.07.2020 hakata esitama viivisarveid juhul, kui maksetähtajast on 
möödas üle 30 päeva. Juhul, kui põhiarve ja/või viivisarve on tasumata, ei saa klubi 
võistkond ega selle klubi liikmed ELTL võistlustel osaleda 
Otsus : kehtestada ettepanekus toodud kord. Poolt 6 
 
 

  
 

 

Lisa 1 
 

Koondise treeneri töö ülevaade 21.05.2020 ELTL juhatuse koosolek. 
 

 

1. MM, Busan, (KOR) 22-29 märts 2020 

 

a) Eelregistreerimise tähtaeg 13 detsember 2019. Lõplik registreerimise tähtaeg 17 jaanuar 

2020. Eesti naiskond on kvalifitseerunud. Meeskond mitte. 

b) Koht. Busan. Lõunda-Korea. 

c) Finantseerimise põhimõtted. Eesti Meistrid 2020 ELTL kulul 100%. Ülejäänud ELTL kulul 

50% ja 50% omafinantseering (max 750 EUR). 2 naisel kohal olemine organiseeriate (+ITTF) 

kulul. 3ndal numbril päeva tasu 230-275 USD olenevalt toast. Lisaks transpordi kulu. 
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d) Osalejad: Naiskond. A. Avameri (Eesti Meister), R. Hanson ja A. Jagnenkova. Treener. V. 

Vainula. Delegaat. M. Koit 

e) Transport. Lennukiga (piletite raha saime tagasi, kuna taheti muuta). 

f) Võistlus on edasi lükatud!!! Esialgu välja pakutud uus aeg oli 21-28 juuni 2020. 29.märts 

ITTF lükkas edasi või tühistas kõik ITTF reitingu võistlused kuni 30 juunini 2020. Uus välja 

pakutud aeg 27 september – 4 oktoober. 

 

2. European OM Qualification, Moskva, (RUS) 8-12 aprill 2020 

 

a) Lõplik registreerimise tähtaeg 11 märts 2020.  

b) Koht. Moskva. Venemaa. 

c) Kulu. Majutus 190-250 80 EUR päev inimese kohta, olenevalt toast. Lisaks transpordi kulu 

(suurusjärk 200 EUR). 

d) Finantseerimise põhimõtted. Eesti Meistrid 2020 ELTL kulul 100%. A. Smirnov 

kohalolemine ELTL kulul kuni väljalangemiseni. Muud kulud (transport, viisa, kindlustus jne) 

sportlase omafinantseering. 

e) Osalejad: A. Avameri (Eesti Meister), A. Smirnov ja V. Vainula (Eesti Meister). 

f) Võistlus on edasi lükatud!!! 29. märts ITTF lükkas edasi või tühistas kõik ITTF reitingu 

võistlused kuni 30 juunini 2020. Kuna ka ROK lükkas edasi TOKYO OM 2020 aasta võrra 

(aastasse 2021), siis uus välja pakutav kvalifitseerumise ajakava peaks selguma lähiajal. 

 

3. ETTU-Web-Camp-Project 11-16 mai ja 18-23 mai 2020( kadetid) 

 

a) Laager toimub web’is (Zoom) kadettidele. 

b) Osalejad: Markkos Pukk ja Arina Litvinova. Treenerid: Lidia Andreeva ja Vallot Vainula. 

Kulu puudub. 

 

4. Laager Paikuse 22-24 mai (juuniorid + kadetid) 

 

a) Laager toimub Paikuse 22-24 mai. 

b) Kulu ligikaudu 25-30 EUR ööpäev inimese kohta. Kogu laagri kulu 50-60 EUR inimese 

kohta. Juuniorite vanuseklassis 3 paremat ja kadettide vanuseklassi 2 paremat 50% ELTL 

kulul, ülejäänud 100% omafinantseering. 

c) Laager jääb ära!!! Vastavalt  Eesti vabariigi valitsus poolt kehtestatud korrale on küll alates 

18.mai lubatud teha treeninguid siseruumides ette antud tingimustel, kuid laagrite korraldamine 

on lubatud alles 12 juunist. Sellest lähtuvalt ei ole võimalik mais laagrit pidada. 

 

5. Balti Noorte TOP-10, ???, (LTU) 13 juuni 2020 

 

a) Balti Noorte TOP-10 (???) Leedu. 13 juuni 

b) Eelregistreerimise tähtaeg??? Lõpp registreerimine??? 

c) Kulu??? 
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d) Balti noorte TOP-10 ei ole otseselt ITTF reitingu võistlus. Sellest lähtuvalt ootame eelkõige 

ära leedukate juhendi ja teavituse võistluste toimumise või mitte toimumise kohta. 20.04 

teatasid korraldajad, et 13 juuni võistlust ei toimu. Sõltuvalt olukorrast, kas jäetakse üldse ära 

või lükatakse edasi (täpseid kuupäevi pole pakutud). Võimaluse korral tehakse enne Noorte 

EMi. 

 

6. Lithuanian Cadet&MiniCadet Open, Vilnius, (LTU) 19-21 juuni 2020 

 

a) Eelregistreerimise tähtaeg??? Lõplik registreerimise tähtaeg??? Transpordi info??? 

b) Koht. Leedu, Vilnius. 

c) Finantseerimise põhimõtted??? Varasematel aastatel on ELTL katnud 50% kogu võistluse 

kulust Kadettide esindusvõistkondadel. Kulu 1 inimese kohta suurusjärgus 210 EUR (eelmisel 

aastal) + transport. 

d) See võistlus vähemalt kadettide osas on ITTF reitingu võistlus ja kuna ITTF on tühistanud 

või edasi lükanud kõik oma reitingu võistlused kuni 30 juunini 2020, siis selles ajavahemikus 

kindlasti seda võistlust ei toimu. Sellest lähtuvalt ootame eelkõige ära leedukate juhendi ja 

teavituse võistluste ära jäämise või edasi lükkamise kohta. 

 

7. Laager ... (Tallinn, TalTech???) 23-25 juuni (juuniorid + kadetid) 

 

a) Laager toimub ... (Tallinn, TalTech???) 23-25 juuni enne NETU Youth 2020. 

b) Kulu ligikaudu 25-30 EUR ööpäev inimese kohta. Kogu laagri kulu 50-60 EUR inimese 

kohta. Eesti Esindusvõistkonnad (EST-1) 100% ELTL kulul, ülejäänud omafinantseering. 

c) Laager oli planeeritud enne algselt toimuma pidanud NETU Youth’i. Vastav võistlus tõsteti 

edasi augusti. Samas on alates 12 juunist jälle võimalik korraldada laagreid. Sellest lähtuvalt 

oleks jaanipäeva paigus võimalik laagrit korraldada. Olen uurinud, millises kompleksis ja mis 

kuupäevadel saaks laagrit korraldada. Hetkel sai broneeritud 26-28 juuni Valtus. 

 

8. NETU Youth, Tallinn, (EST) 26-28 juuni 2020 ??? 

 

a) Eelregistreerimise tähtaeg ??? Lõplik registreerimise tähtaeg ??? 

b) Koht. Eesti, Tallinn (TalTech spordihoone) 

c) Finantseerimise põhimõtted??? Varasematel aastatel on ELTL katnud 100% kogu võistluse 

kulust Eesti esindusvõistkondadel (EST-1). Eesti teised võistkonnad on omafinantseering 

„omahinnaga“. Kulu 1 inimese kohta suurusjärgus 90 EUR ??? 

d) Selle võistluse toimumise ajale tõstis ITTF esialgu Võistkondliku MMi (21-28 juuni 2020). 

Sellest lähtuvalt pidas ELTL läbirääkimisi teiste NETU liikmesriikidega ning arutelu käigus 

otsustati see võistlus edasi lükata ja toimub 14-16 august 2020 (laager sellele eelneval kolmel 

päeval, ehk siis 11-13 august 2020). Vastav muudatus on tehtud juba ka ITTF kalendris. 

 

9. Laager ... (???) 3-5 juuli (juuniorid + kadetid) 

 

a) Laager toimub ... (???) 3-5 juuli enne Noorte EM 2020. 
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b) Kulu ligikaudu 25-30 EUR ööpäev inimese kohta. Kogu laagri kulu 50-60 EUR inimese 

kohta. Noorte EM sõitjad 50% ELTL kulul, ülejäänud omafinantseering. 

c) Laager oli planeeritud enne Noorte EM’i. Vastav võistlus on edasi lükatud (täpne toimumise 

aeg selgumisel lähiajal). Samas on alates 12 juunist jälle võimalik korraldada laagreid. Sellest 

lähtuvalt oleks juulis võimalik laagrit korraldada. Uurin kus (millises kompleksis) ja mis 

kuupäevadel täpselt seda teha juulis. 

 

10. Noorte EM, Zagreb, (CRO) 10-19 juuli 2020 

 

a) Eelregistreerimise tähtaeg ??? Lõplik registreerimise tähtaeg ??? 

b) Koht. Zagreb, Horvaatia. 

c) Finantseerimise põhimõtted??? Juuniorite ja kadettide esinumbrid 100% ELTL kulul. 

Juuniorite teised numbrid 75% ELTL kulul. Juuniorite kolmandad numbrid ja kadettide teised 

numbrid 50% ELTL kulul. Kulu 1 inimese kohta ??? 

d) ETTU kodulehel, kui otsida välja vastav võistlus on ühe sõnaline teade, et võistlus on edasi 

lükatud!!! Küsisime ETTUst infot. Vastuseks kinnitati, et võistlus edasi lükatud, aga millal 

täpselt toimub veel vastust ei ole. 15 mail tulnud info kohaselt, planeeritakse korraldada vastav 

võistus 4-13 september. Vajab kinnitamist. 

 

11. Laager, Hamburg, (GER), 18 juuli – 1 august 2020 

 

a) Laager Hamburg (GER) 18 juuli – 01 august 2020. 

b) DTTB kannab kohal olemise kulu 3 poisi + 3 tüdruku + 1 treeneri eest. Omafinantseering 

trantspordi kulu + 100 EUR. 

c) Osalejad ??? 

d) Transport. AirBaltic avas otselennud Tallinn-Hamburg-Tallinn (minek 17-18.07, tulek 

01.08)??? 

e) Laager jääb ära!!! Korraldaja Saksamaa teavitas 06.04, et laagrit ei toimu, kuna pole teada 

kui kaua COVID-19 tõttu tekkinud olukord kestab ja sedasi ei saa rahvusvahelist laagrit 

planeerida vastavale ajale. 

 

12. Mini-Kadettide EM, Schiltheim, (FRA) 28-30 august 2020 

 

a) Eelregistreerimise tähtaeg XX juuni. Lõplik registreerimise tähtaeg XX juuli. 

b) Koht. Schiltheim, Prantsusmaa. 

c) Finantseerimise põhimõtted. ELTL kannab kohalolemise paketi (majutust + toitlustamine 

korraldaja poolne) 170-210 EUR kulu 100% iga vanuseklassi esinumbri eest ja 50% iga 

vanuseklassi teise numbri eest. Sama kulu 100% iga treeneri eest, kellel on mingis klassis 

esinumber. Transport kõikidel omafinantseering. 

d) Osalejad: ??? 

e) Transport. 
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f) Korraldaja teatas 13 mai 2020, et käesoleval aastal jääb võistlus ära!!! Põhjuseks COVID-19 

tekkinud olukord maailmas ja ranged piirangud korraldaja riigis. Samas teavitati, et järgmise 

aasta Mini-kadettide EM planeeritakse läbiviia 27-29 august 2021. 

 

13. NETU Championships, Prienai, (LTU) 28-30 august 2020 

 

a) Eelregistreerimise tähtaeg XX juuni. Lõplik registreerimise tähtaeg XX juuli. 

b) Koht. Prienai, Leedu. 

c) Finantseerimise põhimõtted. ELTL kannab Eesti Meistrite kulu 100%. Võistkonna 2 ja 3 

number 50%. Teine pool ehk 50% omafinantseering. Kõik ülejäänud 100% omafinantseering. 

d) Osalejad: ??? 

e) Transport. Auto või väikebuss. 

f) 29.04 teatasid korraldajad, et kaaluvad võistluse edasi lükkamist, seoses COVID-19 

(soovivad teiste NETU riikide arvamust). Täpseid kuupäevi pole pakutud. Võimaluse korral 

tehakse kuskil EM’i lähedal (EM toimub septembris, ehk 2 nädalat pärast praegust NETU 

aega). 

 


