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ELTL juhatuse koosoleku protokoll 
 
Tallinnas, 13.12.2022  kell 10.00 
Osalesid juhatuse liikmed Kuido Põder, Andres Lofitski, Heikki Sool ja Aleksandr Vuhka ning 
online Kalju Kalda ja Priit Lehtlaan. 
Koosoleku juhataja :  Margit Tamm 

Protokollija : Margit Tamm 
 

1. Pekka Laidineni avaldus 
Pekka Laidinen saatis juhatusele avalduse, milles palus vabastada ennast ELTL 
treenerite kutsekomisjonist alates 01.01.2023. 
Otsus : avaldus rahuldada. Poolt 6 
 

2. NETU Youth 2023 
Oma korraldamissoovist koos eelarvega teatas tähtajaks Heikki Sool (Haapsalu LTK).   
Haapsalu LTK ettepanek läheb juhatusele tutvumiseks ja konkursi tähtaega ei 
pikendata. Vajadusel kuulutatakse välja konkursi teine voor. 
Esialgsel eelarvega tutvumisel leiti mitmeid puudujääke, Heikki Sool vaatab eelarve 
uuesti läbi. Seejärel tutvub juhatus parandatud eelarvega. 
 

3. Kristo Kauküla pöördumine 
Kristo Kauküla pöördus juhatuse poole seoses arvega nr.2233, mis käsitleb Rakvere 
Laste GP etapi korraldamispuudujääkide eest saadud trahvi. Juhatus vaatas üle Kristo 
Kauküla selgitused ja otsustas jätta trahviarve muutmata. 
Kristo Kauküla juhtis tähelepanu, et ka Haapsalu Laste GP etapil toimus sarnane 
rikkumine (barjääride puudumine). Heikki Sool tunnistas puudujääki ja palus määrata 
ka Haapsalu LTK-le trahv. 
Otsus : määrata Haapsalu LTK-le trahv summas 70€. Poolt 4, vastu 1, erapooletu 1. 
 

4. Eesti võistkondlike meistrivõistluste playoffi ja üleminekumängude 
kattuvus Euroopa võistkondlike meistrivõistluste Stage 2-ga. 
Antud teema kohta viidi meistriliiga klubide hulgas läbi küsitlus kuupäeva muutmise 
vajalikkusest. Kuna üksmeelt ei saavutatud, siis jääb hetkel kalender muutmata ja 
jätkatakse läbirääkimisi uue kõigile sobiva kuupäeva leidmiseks. Juhul, kui üksmeelt ei 
saavutata, jääb kuupäev muutmata. 
 

5. ELTL kodulehe kasutamise korra loomine 
Andres Lofitski tõstatas teema kodulehele uudise kirjutamise korrast kuna osad 
võistluste korraldajad kasutavad ELTL kodulehele uudise kirjutamist otseseks toodete 
reklaamiks. Peale arutelu leiti, et otseselt regulatsiooni luua pole vaja, kuid klubide 
tähelepanu tuleb juhtida uudiste kirjutamise heale tavale. 
 
 
 



EESTI LAUATENNISELIIT 
 

Juriidiline aadress:  

Tiskrevälja 8,  13516 Tallinn, ESTONIA 

GSM: +372 514 3454 
E-post: ELTL@LAUATENNIS.EE 

 
 

 

 

6. Lauatennise aasta 2022 parimate valimine 
ELTL juhatus valis aasta 2022 parimad 

• Parim meesmängija  - Aleksandr Smirnov 

• Parim naismängija  - Reelica Hanson 

• Parim noormees  - Markkos Pukk 

• Parim neiu  - Vitalia Reinol 

• Parim noortetreener  - Vladimir Petrov 

• Parim võistluste peakohtunik  - Rauno Põru 
Veteranide komisjoni otsusel on parimad veteransportlased  

• Parim naisveteran  - Kai Thornbech 

• Parim meesveteran  - Lauri Laane 
 

7. Eesti aasta 2022 sportlane valimine (EOK) 
ELTL juhatus arutas ja analüüsis sportlaste saavutusi ning iga juhatuse liige tegi oma 
ettepanekud, millest tekkinud pingerea järgi esitati EOK-le Eesti Lauatenniseliidu 
ettepanekud aasta 2022 sportlaste valimiseks. 
 
 
 
 
 

 
 

 


