
 

 
 

Eesti Võistkondlikud Meistrivõistlused 2022-2023 
I-V Liiga 

Juhend 
 

Aeg ja koht 

Võistlused viiakse kõikides liigades läbi kuni 6 mängupäeval (sh. koos finaalide ja 
üleminekumängudega) ja võistluste asukoht määratakse ELTL kalenderplaanis 
 

08.10.2022 1.mängupäev Meistriliiga; I liiga 

09.10.2022
 1.mäng
upäev 

1.mängupäev II,III, IV ja V liiga  

05.11.2022 2.mängupäev Meistriliiga; I, II,III, IV ja V liiga  

06.11.2022 3.mängupäev Meistriliiga; I, II,III ja IV liiga  

05.02.2023 4.mängupäev Meistriliiga; I liiga 

29.01.2023 4.mängupäev II,III ja IV liiga  

29.01.2023 3.mängupäev V liiga 

15.04.2023 5.mängupäev Meistriliiga; I liiga 

16.04.2023 5.mängupäev II,III ja IV liiga  

16.04.2023 4.mängupäev V liiga  

06.05.2023 Play-Off Meistriliiga 

07.05.2023 üleminekumängud liigade üleminekumängud. 

 

Peakohtunik 

Võistlussarja peakohtunik on hr. Aleksandr Kirpu, ( IU , Tartu) 
aleksandr.kirpu@tammegymnaasium.ee, tel. +37256616743 

 

Osavõtjad 

Võistlusest võivad osa võtta kõik ELTL-s registreeritud klubid (ühe või mitme võistkonnaga), kes 
on kirjalikult teatanud oma osavõtust ja tasunud osavõtumaksu. Võistkond loetakse 
registreerituks pärast osavõtumaksu tasumist. NB ! Klubitud mängijad Eesti võistkondlikel 
meistrivõistlustel osaleda ei saa. Võistkonda võivad kuuluda kõik Eesti kodakondsust omavad või 
kolm viimast aastat alaliselt Eestis elanud ELTL liikmesklubide liikmed (Eesti mängijad vt. 
Täiendavat infot osalemise kohta ELTL kodulehelt ELTL>Regulatsioonid).  
Ülejäänud mängijaid loetakse võõrmängijateks. Igasse võistkonda võib registreerida kuni 
10 mängijat. Igat võistkonda võib täiendada teisest Eesti klubist laenatud mängijatega 
(laenutingimustes lepivad kaks klubi kokku omavahel) tingimusel, et ta mahub ülesantava 
10.mängija hulka (laenatud mängija). Võistlejat laenuks andev klubi teavitab ELTL’i e-posti teel 
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mängija laenamisest teisele klubile registreerimiseks ettenähtud aadressile. 

Ühes kohtumises võib korraga kasutada 1 võõrmängijat ja 1 laenatud mängijat. Klubil on õigus 
madalamas liigas ülesantud mängijat kasutada sama klubi kõrgemas liigas võistlevas võistkonnas 
(asendusmängija). Maksimaalselt võib kasutada kuni kahte asendusmängijat ning igaühte neist 

ühel mängupäeval hooaja jooksul. Nimetatud juhul ei jälgita maksimaalse võistlejate arvu reeglit, 
kuid asendusmängijat ei loeta registreerituks kõrgemasse liigasse. Võistkonna esindaja peab 
informeerima hiljemalt võistluspäeva hommikul võistluskoha peakohtunikku ja saatma 
täiendavalt võistluspäeva jooksul sellekohase e-kirja aadressile margit.tamm@lauatennis.ee 
Peale võistkondade registreerimistähtaja lõppu lubatakse teha täiendavaid lisaülesandmisi kuni 
01.märts 2023 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. Võõrmängijad ja Eesti mängijad ja laenumängijad võivad 
osaleda 5.mängupäeva mängudes tingimusel, et nad on osalenud vähemalt ühel mängupäeval 
põhiturniiri kohtumistes. 

 

Liigasse koha ostmise võimalus 

Võistkond, kes kellegi kohale astub, peab olema vähemalt sama tugev, kui sama 
liiga viimane võistkond. Tugevust võrreldakse, arvestades vastava liiga viimase klubi eelmise 
aasta kolme parema võistleja reitingupunktide summat kohale astuva klubi käeoleva aasta kolme 
parima liikme reitingupunktide summaga. Arvutused tehakse viimase reitingu alusel, mis on 
avaldatud mitte hiljem kui üks kuu enne võistkondade registreerumise lõpptähtaega. Juhul, kui 
välismängijal puuduvad Eesti reitingupunktid,  kasutatakse välismängija ITTF reitingu ja Eesti 
parima mängija ITTF reitingu suhet arvutuslike Eesti reitingupunktide leidmiseks. Võistkonna 
asendamise täiendav lõiv ELTL'ile on võistkonna registreerimismaksu suurus. 

 

Registreerimine 

Täidetud registreerimisvorm võistkondade nimelise koosseisu ja treeneri ning esindaja 
andmetega saata hiljemalt 25.09.2022.a. e-posti aadressil margit.tamm@lauatennis.ee 
Registreerimisvorm saadetakse klubidele koos juhendiga. 
Koos registreerumisega annab võistleja nõusoleku võistlusprotokollide avalikustamiseks, 
võistlustulemuste ning fotode kajastamiseks sotsiaalmeedias ja meedias (ajakirjandus, 
televisioon, raadio),  võistlustulemuste töötlemiseks (reitingu koostamisel) ning edetabelite 
avaldamiseks. 
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Osavõtumaksud 

Vastavalt 14.09.2022 juhatuse otsusele kinnitatud ELTL Eesti võistkondlike meistrivõistluste 
hinnakirjale 2022/2023 
 
Liiga nimi Osavõtutasu (€) 

Meistriliiga 1200 

Esiliiga 500 

Naiste kõrgliiga 400 

Naiste esiliiga 300 

II liiga 300 

III liiga 300 

IV liiga 300 

V liiga 300 

 
Osavõtumaksud tasutakse ELTL poolt klubile esitatava arve alusel. Arve aluseks on 
registreerimise andmed. Pärast võistlustele ametlikku registreerimist mängimisest loobumise 
puhul täielikult või mõnest kohtumisest, tuleb tasuda ELTL-le trahvi kolmekordse 
osavõtumaksuga võrdne summa. Klubi mängijad ei saa võistelda ELTL poolt korraldataval 
võistlusel  enne, kui nimetatud summa pole tasutud. 
Osavõtumaks peab ELTL poolt esitatava arve alusel olema tasutud hiljemalt 02.10.2022.a. Kui 
selleks kuupäevaks ei ole arve tasutud, siis võistkonda Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel 
osalema ei lubata. 

Võistkonna registreerimisel käesoleva juhendi järgi võtab klubi endale juhendiga pandud 
rahalised ja muud juhendis toodud kohustused ELTL ees.  

 

Võistlussüsteem 

Võistlused viiakse läbi kehtivate ITTF reeglite järgi. 
Meeskondade vahelised kohtumised alagruppides ja üleminekuturniiril toimuvad nelja võiduni 
järgmises süsteemis: 
A-Y, B-X, C-Z, paarismäng, A-X, C-Y, B-Z. 

 

Liigasisene turniiritabelisse paigutamine ja liigade koosseisud 

Juhul, kui võistkond loobub mängimast oma liigas vastavalt eelmise hooaja tulemustele, on õigus 
astuda tema asemele üleminekumängudel madalamasse liigasse kukkunud võistkondadel ning 
seejärel madalama liiga põhiturniirilt üleminekuturniirile mittepääsenud võistkondadel tulenevalt 
paremusjärjestusest. 
Eelmiste meistrivõistluste üleminekuturniiri tulemuste põhjal oma liigakuuluvuse säilitanud 
kõrgema liiga meeskonnad paigutatakse ettepoole madalama liiga edasijõudnutest, kusjuures 
madalama liiga edasijõudnud paigutatakse tabelisse omakorda oma liiga põhiturniiri 
paremusjärjestuses 

  



Liigade mängupäevad 

I LIIGAs osalevad 8 võistkonda, mis selguvad peale registreerimist (klubil, kes ei soovi vastavalt 
eelmise aasta võistlustulemustele liigas jätkata, on õigus kohast loobuda ja jätkata võistlemist II 
liigas) ning mängivad alljärgnevalt : 

• 1.mängupäev -3 vooru  

• 2.mängupäev -3 vooru   

• 3.mängupäev -2 vooru vastavalt I ringi tulemustele  

• 4.mängupäev -3 vooru vastavalt I ringi tulemustele 

• 5.mängupäev -3 vooru vastavalt I ringi tulemustele  

• 6.mängupäev – Ülemineku mängud 
2-ringilise põhiturniiri võitja pääseb järgnevaks hooajaks Meistriliigasse. Juhul, kui samast klubist 
on meeskond Meistriliigas juba olemas, siis pakutakse võimalust järgmisele I liiga meeskonnale. 
Liiga võitja saab järgmiseks hooajaks koha kõrgemas liigas. Liiga viimasele kohale jäänud võistkond 
langeb järgmiseks hooajaks madalamasse liigasse. Liiga 2. ja/või 3. mängivad kõrgemas liigas 6. 
ja/või 7. jäänud võistkondadega üleminekumänge. Kõik üleminekuturniiril osalevad meeskonnad 
peavad eelnevalt kinnitama enda valmisolekut osaleda järgneval hooajal kõrgemas liigas. 
 
II LIIGAs osalevad 8 võistkonda, mis selguvad peale registreerimist (klubil, kes ei soovi vastavalt 
eelmise aasta võistlustulemustele liigas jätkata, on õigus kohast loobuda ja jätkata võistlemist III 
liigas) ja mängitakse analoogselt I liigaga 5 mängupäeval. 
Liiga võitja saab järgmiseks hooajaks koha kõrgemas liigas. Liiga viimasele kohale jäänud võistkond 
langeb järgmiseks hooajaks madalamasse liigasse. Liiga 2. ja/või 3. mängivad kõrgemas liigas 6. 
ja/või 7. jäänud võistkondadega üleminekumänge. Kõik üleminekuturniiril osalevad meeskonnad 
peavad eelnevalt kinnitama enda valmisolekut osaleda järgneval hooajal kõrgemas liigas. 

 
III LIIGAs osalevad 8 võistkonda, mis selguvad peale registreerimist (klubil, kes ei soovi vastavalt 
eelmise aasta võistlustulemustele liigas jätkata, on õigus kohast loobuda ja jätkata võistlemist IV 
liigas) ja mängitakse analoogselt I liigaga 5 mängupäeval. 
Liiga võitja saab järgmiseks hooajaks koha kõrgemas liigas. Liiga viimasele kohale jäänud võistkond 
langeb järgmiseks hooajaks madalamasse liigasse. Liiga 2. ja/või 3. mängivad kõrgemas liigas 6. 
ja/või 7. jäänud võistkondadega üleminekumänge. Kõik üleminekuturniiril osalevad meeskonnad 
peavad eelnevalt kinnitama enda valmisolekut osaleda järgneval hooajal kõrgemas liigas. 

 

IV LIIGAs osalevad 8 võistkonda, kes saavad osalemisõiguse eelmise aasta tulemuste põhjal. Kui 
mõni võistkond ei soovi IV liigas osaleda või loobub, siis osalemisõigus läheb üle paremuselt 
järgmisele võistkonnale. 
Liiga võitja saab järgmiseks hooajaks koha kõrgemas liigas. Liiga viimasele kohale jäänud võistkond 
langeb järgmiseks hooajaks madalamasse liigasse. Liiga 2. ja/või 3. mängivad kõrgemas liigas 6. 
ja/või 7. jäänud võistkondadega üleminekumänge. Kõik üleminekuturniiril osalevad meeskonnad 
peavad eelnevalt kinnitama enda valmisolekut osaleda järgneval hooajal kõrgemas liigas. 

 

V LIIGA moodustub nendest registreerunud võistkondadest, kes IV liigasse ei mahu. Võistluste 
süsteem selgub peale võistkondade registreerimist. Liiga võitja saab järgmiseks hooajaks koha 
kõrgemas liigas. Liiga 2. ja/või 3. mängivad kõrgemas liigas 6. ja/või 7. jäänud võistkondadega 
üleminekumänge. Kõik üleminekuturniiril osalevad meeskonnad peavad eelnevalt kinnitama 
enda valmisolekut osaleda järgneval hooajal kõrgemas liigas. 



 
 

Autasustamine 

Kõigi liigade I -III koha saavutanud võistkondi autasustatakse vastava koha karikaga ja diplomiga 
ning võistkondade liikmeid ja esindajat vastava koha medaliga. 
Medali saab sportlane ainult liigas kuhu ta oli registreeritud ning medali saamiseks peab 
sportlane võistlema vähemalt kahel mängupäeval. Juhul kui mõnes liigas on vähem kui 5 
võistluspäeva, siis vähemalt ühel võistluspäeval. Võistkonna kohta antakse maksimaalselt 8 
medalit, medalite jaotuse otsustab klubi ja sealhulgas võivad saada medali treener, esindaja ning 
sponsor. Liigade võitjatena käsitletakse ametlikult vaid mängijaid, kes vastavad medali saamise 
kriteeriumitele ja treenerit. 
 
Võistlejad peavad asutasustamisel viibima võistkonna ühtses sportlikus vormis. Auhinna võitnud 
meeskond peab osalema autasustamisel. 
Esimese ja madalama liiga esikolmikut autasustatakse liiga võidu puhul selle selgumise päeval. 

 

Majandamine 

• Soovitavalt ei tohiks punkte lugeda ka antud kohtumises kaasa tegevad mängijad. Seda võiks 
teha varumängijad. Loomulikult võib võistkond kasutada oma punktikohtunikku. 

• Korraldaja teatab meistrivõistluste registreerimisaadressile margit.tamm@lauatennis.ee 

nädal enne võistluse algust mängukoha, algusaja ja etapi peakohtuniku nime. 
• ELTL tasub iga võistluspäeva peakohtuniku kulud 100 euro ulatuses + sõidukulu kokkuleppel, 

kui võistluspäeval võistluspaigas võtab osa üks liiga. Kahe ja kolme liiga korral on 
kohtunikutasu 125 eurot + sõidukulu kokkuleppel. 

 
 

Üldine 

• Võistlusel kasutatavad pallid : valge *** plastikpall , loosiga. 

• Võistluspäeva peakohtunik tohib samal päeval ise mängida võistkondlikel 
meistrivõistlustel vaid juhul kui ta leiab võistluspäevaks pädeva asendaja 
(Asepeakohtuniku). Asepeakohtunik omab sellisel juhul kõiki võistluspäeva 
peakohtuniku õigusi. Asepeakohtuniku määramisel kaotab võistluspäeva 
peakohtunik kõik õigused osaleda võistluspäeval peakohtunikuna.  

• Võistluspäeva peakohtunik omab samal päeval lisaks referee õigustele ka umpire õigusi 
(näiteks õigus määrata (näidata) võistlejatele vajadusel kollast või punast kaarti). 

• Võistluspäeva peakohtunikul on õigus teha võistlejale hoiatus kollase kaardi näitamisega, 
korduva reeglitevastase käitumise korral võib ta anda ka eksinu vastasmängijale punkti 
näidates üheaegselt kollast ja punast kaarti. 

• Esimese või sellest madalama liiga võistkonnas peab olema kohal vähemalt 2 liiget, kuid 
kolmanda liikme puudumise eest trahvitakse klubi võistkonda 70 EUR võistluspäeva 
kohta, kus võistkonna liige puudus. 

• Juhul kui võistkonnal puudub ühtne võistlusvorm, teeb peakohtunik ELTL juhatusele 
ettepaneku trahvida võistkonda summas 50 EUR. 

• Igas kohtumises fikseeritakse mänguväljaku barjääril kohtumise jooksev seis ja skoori 

mailto:margit.tamm@lauatennis.ee


õigsuse eest vastutab lõppenud mängu lugenud kohtunik. Peakohtunikul on õigus 
esitada ELTL Juhatusele ettepanek võistkonna trahvimiseks, kes korduvalt eirab 
nimetatud nõuet. 

Oma tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise. Võistlustulemusi arvestatakse Eesti reitingu 
koostamisel. Kõik selles juhendis määratlemata küsimused lahendab ELTL või tema poolt 
määratud meistrivõistluste peakohtunik. Riigi poolt kehtestatud tingimuste eiramist võistlustel 
käsitleb ELTL-I DISTSIPLINAARKOMISJON, kes määrab ka karistused. Sama kehtib ka kokkuleppe 
mängude kohta. 

 

Kaebused ja protestid 

• Protestide esitamiseks on aega 72 tundi pärast mängupäeva lõppemist. 

• Protest peab olema esitatud koos põhjendusega kirjalikult mängupäeva peakohtunikule 
või Eesti võistkondlike meistrivõistluste peakohtunikule. 

• Protesti esitamise tasu on 50 EUR, mis protesti rahuldamisel tagastatakse. 
 

Võistlust korraldava klubi kohustused ELTL-i ees 

o hiljemalt 72 tunni jooksul peale võistluse lõppu 
• Saatma võistlustabelid koos protokollidega peakohtunikule 

• Saatma peakohtunikule vähemalt 800x600 pikselise resolutsiooniga, jpg formaadis 
kvaliteetse(d) foto(d) 

• saatma ELTL’Ie reitingufaili 


