REMEDYWAY EESTI VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED
2012/2013

JUHEND
Aeg ja koht : Võistlused viiakse kõikides liigades läbi 5 mängupäeval ja võistluste asukoht
määratakse ELTL kalenderplaanis:
1.mängupäev - 06.10.2012 - kõrgliiga, I, II ja III liiga meeskonnad ja naiskonnad;
2.mängupäev - 24.11.2012 - kõrgliiga, I, II ja III liiga meeskonnad ja naiskonnad kohtadel;
3.mängupäev - 26.01.2013 – kõrgliiga, I, II ja III liiga meeskonnad ja naiskonnad;
4.mängupäev - 23.03.2013 – kõrgliiga, I, II ja III liiga meeskonnad ja naiskonnad kohtadel;
5.mängupäev – 27.04.2013 - kõrgliiga ja naiskondade poolfinaalid ja finaalid, ning liigade
üleminekumängud;

Osavõtjad ja registreerimine :
Võistlusest võivad osa võtta kõik ELTL-s registreeritud klubid (ühe või mitme võistkonnaga),
kes on kirjalikult teatanud oma osavõtust ja tasunud registreerimismaksu. Võistkond loetakse
registreerituks pärast osavõtumaksu tasumist. Võistkonna registreerimisel tuleb esitada
võistkondade nimeline koosseis, treeneri nimi (selle olemasolul) ja võistkonna esindaja nimi
ja telefoninumber. Kõrgliigas tohib üks klubi välja panna maksimaalselt kaks võistkonda.
Võistkonda võivad kuuluda kõik Eesti kodakondsust omavad või kolm viimast aastat alaliselt
Eestis elanud ELTL liikmesklubide liikmed (Eesti mängijad). 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 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 registreeri@lauatennis.ee.
Peale võistkondade registreerimistähtaja lõppu lubatakse teha täiendavaid lisaülesandmisi
ainult Eesti mängijate arvel, kes ei ole jooksval hooajal osalenud mängudes teise klubi
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võistkonnas tingimusel, et see mängija mahub ülesantava 10 mängija hulka. Lisamängija
registreerimistasu on 70 EUR / mängija.
Võõrmängija võib osaleda 5.mängupäeva mängudes tingimusel, et ta on osalenud vähemalt
ühel mängupäeval põhiturniiri kohtumistes.
Võistkondade registreerimise viimane tähtaeg Lauatennise Liidus on 25.09.2012.a. e-posti
aadressil registreeri@lauatennis.ee.
Registreerimismaksu suurus on meeste kõrgliigas ja naiskondadel on 100 EUR, teistes
liigades osavõtutasu on 70 EUR.
Pärast võistlustele ametlikku registreerimist mängimisest loobumise puhul täielikult või
mõnest kohtumisest, tuleb tasuda ELTL-le trahvi kolmekordse registreerimismaksuga võrdne
summa. Klubi mängijad ei saa võistelda ELTL poolt korraldataval võistlusel enne, kui
nimetatud summa pole tasutud.
Võistluse parema korralduse ja klubide kohtunikele praktiseerimise võimaluse loomise nimel
kindlustab iga võistkond igal etapil (mil võistkond mängib) ühe lauakohtuniku, meeste
kõrgliiga ja naiskondade poolfinaalis ja finaalis kindlustab kohtunikud ELTL.

Võistluse süsteem : Võistlused viiakse läbi kehtivate ITTF reeglite järgi.
Nii nais- kui meeskondade vahelised kohtumised alagruppides ja üleminekuturniiril toimuvad
nelja võiduni järgmises süsteemis: A-Y, B-X, C-Z, paarismäng, A-X, C-Y, B-Z. Nais- ja
kõrgliiga meeskondade play-off mängitakse kuni 6 võiduni järgmises süsteemis: A – X, B –
Y, C – Z, paarismäng, B – X, A – Z, C – Y, B – Z, C – X, A – Y. Üksikkohtumised
mängitakse " parem viiest " .
Viigilise tulemuse korral võetakse võitja selgitamiseks esmalt arvesse
võidetud ja kaotatud settide suhe, seejärel võidetud ja kaotatud punktide
suhe. Kui ka see on võrdne on võitjaks põhiturniiril eespool olev võistkond.
KÕRGLIIGAsse kuulub vastavalt eelmise hooaja võistluste tulemustele 8 meeskonda, kes
mängivad alljärgnevalt:
1.mängupäev - 4 vooru ;
2.mängupäev - 3 vooru ;
3.mängupäev - 4 vooru vastavalt I ringi tulemustele ;
4.mängupäev – 3 vooru vastavalt I ringi tulemustele ;
5.mängupäev - I ja II ringi punktide summa alusel poolfinaalid, kusjuures põhiturniiri võitja
saab valida endale poolfinaali vastast põhiturniiril 3. ja 4. koha saavutanud võistkondade
vahel. Poolfinaalide võitjad selgitavad omavahelises kohtumises Eesti Meistervõistkonda,
kaotajad mängivad III kohale.
2-ringilisel põhiturniiril 8.koha saavutanud võistkond kukub järgmiseks aastaks kõrgliigast
välja.
KÕRGLIIGAsse üleminekuturniir peetakse kõrgliigas 6. ja 7. ning I liigas 2. ja 3. koha
saavutanud võistkondade vahel, kaks paremat võistkonda säilitavad koha kõrgliigas ja kaks
nõrgemat võistkonda jätkavad I liigas.
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 mängitakse 5 mängupäeval :
1.mängupäev - 4 vooru ;
2.mängupäev - 3 vooru ;
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3.mängupäev - 4 vooru vastavalt I ringi tulemustele ;
4.mängupäev - 3 vooru vastavalt I ringi tulemustele .
2-ringilise põhiturniiri võitja saab tulevaks hooajaks kõrgliigasse, 8.koha saavutanud
võistkond jätkab tuleval hooajal liiga madalamal.
5.mängupäev - üleminekud I LIIGASSE mängitakse turniirina I liiga 6. ja 7. ja II liiga 2. ja
3. koha saavutanud võistkondade vahel, kaks paremat võistkonda säilitavad koha I liigas, 2
nõrgemat võistkonda jätkavad II 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.
2-ringilise põhiturniiri võitja saab tulevaks hooajaks I liigasse, 8.koha saavutanud võistkond
jätkab tuleval hooajal liiga madalamal.
Üleminekud II LIIGASSE mängitakse 5. mängupäeval turniirina II liiga 6. ja 7.koha
saavutanud ning III liiga 2. ja 3. koha saavutanud võistkondade vahel turniirina, kaks
paremat võistkonda säilitavad koha II liigas, 2 nõrgemat võistkonda jätkavad III liigas.
III LIIGA meeskondade võistluse süsteem määratakse kindlaks pärast võistkondade
registreerimist. Liiga võitja saab järgmiseks hooajaks II liigasse, 2. ja 3. koha saavutanud
võistkonnad saavad võimaluse mängida II liiga üleminekuturniiri.
NAISKONNAD. Võistluse süsteem määratakse kindlaks pärast võistkondade registreerimist
sõltuvalt võistkondade arvust. Esimese 4 mängupäeva jooksul selgitatakse välja 4 paremat
naiskonda, kes jätkavad medalimänge 5.mängupäeval samal süsteemil, nagu ka meeste
kõrgliiga võistkonnad.

Üldiselt :Juhul kui võistkond loobub mängimast oma liigas vastavalt eelmise hooaja
tulemustele on õigus astuda tema asemele üleminekumängudel madalamasse liigase
kukkunud võistkondadel ning seejärel madalama liiga põhiturniirilt üleminekuturniirile
mittepääsenud võistkondadel tulenevalt paremusjärjestusest. Et võistkond lubataks
mängupäeval “laua taha”, peab kõrgliigas või naiskonnas olema kohal vähemalt 3 ülesantud
võistkonna liiget. Juhul kui kõrgliiga või naiskond ei saa nimetatud juhul mängida loetakse
seda mängimisest loobumiseks. 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, võib peakohtunik teha ELTL juhatusele
ettepaneku trahvida võistkonda summas 70EUR.
Igas kohtumises fikseeritakse mänguväljaku barjääril kohtumise jooksev seis ja skoori
õigsuse eest vastutab lõppenud mängu lugenud kohtunik. Peakohtunikul on õigus esitada
ELTL Juhatusele ettepanek võistkonna trahvimiseks, kes korduvalt eirab nimetatud nõuet.
Mängud kohtadel: saal ja võistluse korraldus korraldaja-klubi kulul ja korraldaja teatab
meistrivõistluste registreerimisaadressile registreeri@lauatennis.ee nädal enne võistluse
algust mängukoha, algusaja ja võistluse peakohtuniku nime. ELTL tasub võistluse
peakohtuniku kulud 50 EUR ulatuses stipendiumilepingu alusel, kui võistluspäeval
võistluspaigas võtab osa üle ühe liiga või üle 8 võistkonna.
Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise.
Võistluse korraldaja võistluspaigas saadab võistlustabeli ja reitinguarvestuse elektrooniliselt
ELTL’i kolme päeva jooksul peale võistlust. Korraldaja võistluspaigas kirjutab ja avaldab
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võistlustulemuste kohta pressiteate koos foto(dega). Pressiteade avaldatakse vähemalt ELTL
veebis ja see peab toimuma soovitavalt võistluspäeva õhtul kuid hiljemalt võistluspäevale
järgneval päeval enne kl 10:00.

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. Eesti meistrina käsitletakse ametlikult vaid mängijaid, kes vastavad medali
saamise kriteeriumidele ja treenerit.
ELTL finantseerib kõrgliiga võitjameeskonna 4 liikme osavõtukulusid Eesti-Soome
klubivõistkondade kohtumisest osavõtuks. Juhul kui Eesti kõrgliiga võitjaklubis mängis
võõrmängijana Soome lauatenniseliidus registreeritud mängija, ei saa ta osaleda kohtumises
Eesti võistkonna eest juhul kui ta kuulub samaaegselt Soome võitja- meeskonda.
RemedyWay OÜ paneb välja auhinnafondi meeste kõrgliigale ja naistele, mis jaguneb
alljärgnevalt:
I koht 500
II koht 300
III koht 200
Võistlejad peavad asutasustamisel viibima võistkonna ühtses sportlikus vormis. Autasu ja
auhinnafondi ei anta võistkonnale üle, kui võistkond ei võta osa autasustamistseremooniast.
Esimese ja madalama liigat esikolmikut autasustatakse liiga võidu puhul selle selgumise
päeval. Kõrgliigat ja naisi finaalturniiri päeval.
Kõik selles juhendis määratlemata küsimused lahendab ELTL või tema poolt määratud
meistrivõistluste peakohtunik.

4

