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Eesti Lauatenniseliit 
registrikood 80079180  
juhatuse koosoleku protokoll 
 
 
Aeg ja koht: 05.03.2023.a. kell 08:05, Tallinn / e-Hääletus 
 
Osavõtjad:  1) Priit Lehtlaan 

2) Heikki Sool 
3) Aleksandr Vuhka 
4) Andres Lofitski 
5) Kalju Kalda 
6) Kuido Põder 
7) Raini Tsäko 

 
Koosoleku juhataja:  Margit Tamm 
Protokollija:   Margit Tamm 
 
Päevakord: 2023 Eesti individuaalsete MV juhend 
 
Otsuse eelnõu: 
 

                                                                                                           
 

                   EESTI INDIVIDUAALSED MEISTRIVÕISTLUSED 2023 
 

   Juhend 
 
Aeg ja koht 
25.03-26.03.2023.a. Tallinn , TalTechi spordihall,Männiliiva 7, Tallinn  
Korraldaja : Eesti Lauatenniseliit 
Peakohtunikud: Andres Somer; Allar Vellner 
 
Võistlusklassid 
Võistlused peetakse järgmistes võistlusklassides : 

• meesüksikmäng (MÜ) 

• naisüksikmäng (NÜ) 

• meespaarismäng (MP) 

• naispaarismäng (NP) 

• segapaarismäng (SP) 
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Osavõtjad ja osavõtutasud 
Osa võivad võtta kõik Eesti Lauatenniseliidu (edaspidi ELTL) klubide liikmed, kes omavad Eesti 
kodakondsust või on elanud Eestis alaliselt 3 viimast aastat.  
Eesti individuaalsetel meistrivõistlustel osalejal ei ole lubatud osaleda mõne teise riigi individuaalsetel 
meistrivõistlustel. 
Osavõtutasu suurus üksikmängudes on 30 € ja paarismängudes 15 € iga võistleja kohta ette 
registreerides. Kohapeal paarismängu registreerides on osavõtutasu 25 € võistleja kohta. Klubilist 
kuuluvust mitteomavad mängijad osaleda ei saa. 
 
Vastavalt registreeringutele esitatakse klubile arve. Võistleja loobumisel peale registreerimistähtaja 
lõppu klubile osavõtutasu ei tagastata. Kui võistleja loobub üksikmängust loosimise kuupäeval või 
hiljem, paarismängu puhul peale paarismängude loosimist, esitab ELTL klubile täiendava arve  50 € iga 
loobunud üksikmängu võistleja või paari kohta.  
 
Osavõtjate arv võistlusklassides 
Meeste üksikmängus lubatakse võistlema maksimaalselt 64 võistlejat. Naiste üksikmängus 
lubatakse võistlema maksimaalselt 32 võistlejat. Peale registreerimistähtaja lõppu järjestatakse 
registreerunud võistlejad vastavalt viimasele enne üksikmängude registreerimistähtaja lõppu 
avaldatud reitingule. Moodustunud nimekirjast pääsevad võistlusele 64 eespool olevat meesvõistlejat 
ja 32 naisvõistlejat. 
Paaris- ja segapaarismängudes osavõtjate arvu piirangut ei ole. 
 
Registreerimine 
Klubidel saata täidetud registreerimisvorm hiljemalt 21.03.2022 e-posti aadressile registreeri@lauatennis.ee.  
Registreerimisvorm saadetakse klubidele koos juhendiga. 
Registreerimisvormi leiad ka ELTL kodulehelt regulatsioonide leheküljelt. 
Võistleja peab märkima ka selle, kas soovib mängida paarismängu. Kellel veel paarilist ei ole,  
koostatakse list, mis avaldatakse kodulehel, et oleks võimalik soovijatel omavahel paarid  
moodustada. 
Need, kes on paarismängu mängimise soovi avaldanud, saavad paarid registreerida  
ka võistluspäeva alguses peakohtuniku juures. 
Paarismängudes võivad osaleda ka võistlejad, kes ei osale üksikmängudes. 
Registreerimise ja loosimise kellaaeg määratakse võistluse ajakavaga.  
Koos registreerumisega annab võistleja nõusoleku võistlusprotokollide avalikustamiseks, 
võistlustulemuste ning fotode kajastamiseks sotsiaalmeedias ja meedias 
(ajakirjandus,television,raadio), võistlustulemuste töötlemiseks (reitingu koostamisel) ning edetabelite 
avaldamiseks. 
 
Võistlustabelisse paigutamine 
Võistlustabelitesse paigutamine toimub kõikides klassides (üksikmängud, paaris- ja segapaarismängud, 
lohutusturniir) vastavalt viimasele enne üksikmängude registreerimistähtaja lõppu avaldatud 
reitingule. Juhul kui võistlusele on registreerunud võistleja, kes on reitingust välja langenud, siis tema 
paigutamisel tabelisse kasutatakse PP reitingut (paigutuspunktid), mis arvutatakse välja vastavalt RP 
(reitingupunktid) korrigeerimisvalemile, kus KL (kaalud) väärtus on 1. 

mailto:registreeri@lauatennis.ee
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Üksikmängudele registreerunud võistlejad (mehed 16 ja naised 8) loositakse võistlustabelisse 
23.03.2023.a kell 19:30  

• Loosimise skeem: 2-2-4-4-4 

• Eesti eelmise hooaja MV meister paigutatakse võistlustabelisse esimesena.  

• Loosimise juures klubilist kuuluvust ei arvestata.  

• Kui paigutusega 1 - 4 mängijatest keegi loobub peale loosimist ja enne võistluse algust, 
loositakse võistlustabeleis mängijad ümber mängupäeva hommikul.  

 
Paarismängudele registreerunud võistlejad paigutatakse võistlustabelisse vastavalt viimasele enne 
üksikmängude registreerimistähtaja lõppu avaldatud reitingule. (paaride reitingupuntktid liidetakse 
omavahel) 

• Eesti eelmise hooaja MV meisterpaar paigutatakse võistlustabelisse esimesena. 

• Kõik käesolevas juhendis käsitlemata küsimused lahendab võistlustele ELTL poolt kinnitatud 
peakohtunik. 

 
Võistlussüsteem 
Mängitakse kehtivate ITTF reeglite järgi.  
Finaalturniiril on meeste põhitabel 32 ja naistel 16 osavõtjale. Vastavalt viimasele enne 
registreerimistähtaja lõppu avaldatud reitingule loositakse põhitabelisse 16 meest ja 8 naist. 
Ülejäänud võistlejad võistlevad kvalifikatsiooniturniiril maksimaalselt 4-liikmelistes alagruppides 
põhimõttel, et põhitabelisse kvalifitseeruksid täiendavalt 16 meest ja 8 naist. Võistlejad loositakse 
alagruppidesse vastavalt alagruppide arvule ning paigutuspunktidele. Kvalifikatsiooniturniir 
alagruppides viiakse läbi round-robin süsteemi järgi. Alagrupist edasipääsenute arv sõltub osavõtjate 
arvust tulenevast alagruppide arvust (mehed: 8’st alagrupist 2, naised. 8’st 1 või 4’st 2) ning see 
määratakse peakohtuniku poolt peale registreerumistähtaja lõppu.  
 
Võistlejatel, kes ei pääse põhitabelisse, on võimalus osa võtta lohutusturniirist. Lohutusturniir toimub 
ühe miinuse süsteemis. Loobumine lohutusturniiril  kajastub reitingus. 
NB! Lohutusturniirile toimub eraldi registreerimine. 
 
Finaalturniir mängitakse kahe miinuse süsteemis, miinusringi võitja saab viienda koha.  
Põhitabeli plussringis kaotanud mängija võib loobuda miinusringis mängimast. Sellisel juhul saab 
miinusringis mängija, kellele kaotaja vastu oleks pidanud tulema, loobumisvõidu. Neid mänge ei 
arvestata reitingu arvutamisel. Kui mängija loobub miinusringis, seal juba ühe või rohkem 
mänge mängides, siis arvestatakse seda reitingu arvutamisel 
PALUME TUNGIVALT KÕIGIL PÕHITABELISSE PÄÄSENUD VÕISTLEJATEL MÄNGIDA VÕISTLUS LÕPUNI KA 
MIINUSRINGIS JUHUL KUI PÕHITABELIS PLUSSRINGIS KAOTATAKSE. MITTE LOOBUMINE LOOB 
VÕIMALUSE NOOREMTALE MÄNGIDA EESTI TUGEVAIMATE MÄNGIJATEGA – ÜHEKS NEIST HARVADEST 
VÕIMALUSTEST ON EESTI MEISTRIVÕISTLUSED. 
Finaalturniiri plussring mängitakse "parem seitsmest", kvalifikatsiooniturniiril  "parem viiest" . Väikese 
arvu võistlejate puhul on peakohtunikul õigus meeste ja naiste põhitabelit vähendada poole võrra 
ja/või kvalifikatsiooniturniiril mängida "parem seitsmest" . Paaris-ja segapaarismängud toimuvad 
olümpiasüsteemis "parem viiest" . 
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Täpne võistlussüsteem selgub peale eelregistreerimise lõppu. Peakohtunik kooskõlastab 
võistlussüsteemi ELTL juhatusega. 
 
Varustus 
Pallid : DHS DJ40+ *** (valge)  
 
Autasustamine  
Finaalturniiril I - II koha saavutanuid autasustatakse vastava koha medali ja diplomiga,  
poolfinaalide kaotajaid III koha medali ja diplomiga. Lohutusturniiri võitjat autasustatakse diplomi ja 
medaliga. 
 
Üldine 
Oma tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise. Võistlustulemusi arvestatakse Eesti reitingu 

koostamisel. Kõik juhendiga sätestamata küsimused ja võistluste korraldamise käigus tekkivad  

probleemid lahendab võistluste peakohtunik. 

 
Võistlust korraldava klubi kohustused ELTL-i ees 
Kõik võistlust korraldava klubi kohustused tulenevad Eesti Lauatenniseliidu võistluste korraldamise 

korrast ning on leitavad SIIT 

 
 
Otsus: Kinnitada juhend eelnõus esitatud kujul. 
 

  

  

  

  

 

https://uus.lauatennis.ee/eltl/regulatsioonid/muud-dokumendid/

