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ELTL juhatuse erakorralise koosoleku protokoll 
 
Online,  08.03.2022  kell 08.30 
Osalesid juhatuse liikmed  Madis Koit, Peeter Allikoja, Renno Rehtla, Kert Räis liitus hiljem,  
peatreener Vallot Vainula . 
Koosoleku juhataja :  Madis Koit 
Protokollija : Margit Tamm 
 

 

1. Olukord Venemaalt ja Valgevenest pärit sportlastega 

 
Eesti Lauatenniseliidu juhatus arutas tekkinud olukorda ning mõistis tugevalt hukka 
Venemaa sõjalise agressiooni Ukraina vastu ja otsustas mitte lubada ELTL võistlustel 
osaleda Venemaa ja Valgevene mängijatel, kui nad võistlevad Venemaa või 
Valgevene lipu all. Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel, kus sportlased esindavad 
ELTL liikmesklubi, on neil osalemine lubatud. Ülejäänud ELTL võistlustel saavad 
osaleda mängijad, kes on ELTL klubide liikmeks registreeritud. 
Venemaa ja Valgevene sümboolika on võistlustel keelatud  (Georgi lint, lipp, hümn 
jms.). Vastava sümboolika kasutamisel mängija (olenemata rahvusest) 
diskvalifitseeritakse kogu hooajaks. 
Poolt 3 
 
 

2. Eesti – Soome naiste ühisliiga 
 
Kolmandaks mängupäevaks pakkuda välja 3.aprill, asukoht Tallinn. Uurida 
soomlastelt, kas kuupäev ja koht sobivad. 
Neljas mängupäev toimub Soomes, uurida , milline kuupäev neile sobib (võimalusel 
enne playoffs-e). Juhul kui kõiki mängupäevi ei õnnestu enne playoffs-e mängida, siis 
tehakse playoffs-i asetus toimunud mängupäevade baasilt. 
 
 

3. Eesti individuaalsete meistrivõistluste peakohtuniku vajadus 
 
Renno Rehtla tegeleb aktiivselt peakohtuniku otsimisega 
 
 
 

4. Eesti individuaalsete meistrivõistluste juhend  
  
Juhatus kinnitas Eesti individuaalsete MV juhendi. 
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5. Lauakohtuniku tasu tõstmine ELTL võistlustel 
 
Renno Rehtla tegi ettepaneku tõsta ELTL võistlustel lauakohtunike tasu 3€ mäng. 
Otsus : kinnitada ettepanek. Poolt 4 
 
 
 

6. Eesti võistkondlike MV naiste esiliiga lisaregistreerimine 
 

Uueks lisaregistreerimise lõppkuupäevaks on 11.03.2022 
 
Peale võistkondade registreerimistähtaja lõppu lubatakse teha täiendavaid 
lisaülesandmisi kuni 11.märts 2022 ainult Eesti mängijate arvel, kes ei ole jooksval 
hooajal osalenud mängudes teise klubi võistkonnas tingimusel, et see mängija mahub 
ülesantava 10 mängija hulka. Lisamängija registreerimistasu on 70 EUR / mängija. 

 
Otsus : muuta kuupäev . Poolt 4 
 

 


