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61. EESTI SEENIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED TENNISES 
Juhend 

 
 
Korraldaja   Eesti Tennise Liit ja Tallinna Kalevi Tenniseklubi 
    Tel 6459229 
    kalevitenniseklubi@kalevitenniseklubi.ee 
    peakohtunik Karl Toomsoo 

turniiri direktor Allar Hint  
    klubi juhataja Toomas Kuum  
 
Toimumise koht  Tallinna Kalevi Tenniseklubi väljakud 

Herne 28, vihma korral saalis 
 

Osavõtjad Eesti Vabariigi kodanikud.  
Eestis alaliselt elavad EL kodanikud, samuti Eestis alaliselt elavad 
kolmandate riikide kodanikud, võivad alalist elamisluba tõendava 
dokumendi alusel (vastav ID-kaart) samuti osaleda. 
     

Aeg 9. – 12. juuli 2021. a. Võistlejad peavad võistluspäevade jooksul olema igal 
mõistlikul ajal olema valmis võistlema 

 
Väljakud ja pallid  saviliiva väljakud, Babolat Team 
 
Võistlusklassid  Daamid vanusegrupid   35+, 40+, 45+ 50+ 
    Härrad vanusegrupid   35+, 40+, 45+, 50+ 
    Paarismäng härrad vanusegrupid 35+, 40+, 45+, 50+  
    Paarismäng daamid vanusegrupid 35+, 40+, 45+, 50+ 
    Segapaarismäng vanusegrupid 35+, 40+, 45+, 50+ 

 Kui gruppi registreerub alla 4 võistleja/paari, liidetakse nad vahetult 
noorema või vahetult vanema vanusegrupiga, kus samuti pole nõutavat 
miinimumi. Juhul, kui mõnes vanusegrupis pole nõutavat arvu 
osavõtjaid, võidakse see grupp liita ka noorema vanuseklassiga ilma 
nõusolekut küsimata. Ainus erand on kui 35+ mees-, nais- või 
segapaarismängu gruppi registreerub alla 4 paari, liidetakse nad 40+ 
grupiga juhul, kui kõik viimati nimetatud grupi paarid on nõus. 

    Nii üksikmängus kui paarismängus saab osaleda vaid ühes vanusegrupis. 
 
Paigutused Võistlejate paigutamine (seeding) iga vanusegrupi tabelitesse toimub ITF 

seenioride punktitabeli alusel ja ITF reegleid kasutades (punktide kehtivus, 
paigutatute arv igas klassis, punktide ülekanne vanemast vanuseklassist 
nooremasse jm.). 

 
Võistlussüsteem Olümpiasüsteem; 4 võistleja puhul turniirisüsteem (round-robin). Kui 

mingi vanuseklassi mänguliigis on 4 või rohkem osavõtjat või paari, siis 
seda gruppi teis(t)e grup(pide)iga ei liideta va. juhul kui nimetatud 



vanuseklassist vahetult vanemas grupis on samas mänguliigis 
mängijaid/paare alla nelja. 
Paarismängudes mängitakse kolmanda seti asemel pikk kiire lõppmäng 
(10 punktini).  
Soojendusaeg väljakul 3 minutit. 

 
Kohtunikud Finaalideks või esikohta otsustavateks matšideks kasutatakse võimalusel 

pukikohtunikke. 
 
Osavõtumaks Üksikmängus € 20. Paarismängudes € 15 iga paarismängu osavõtja 

kohta. MIN-koodi olemasolu nõutav (20 eurot aastas). 
 Tasutakse enne võistlema suundumist klubi administraatori kätte. 
 
Ülesandmine Ülesandmine toimub tenniseliidu kodulehe kaudu.  Turniir asub võistluste 

keskkonnas (tournament software): 
https://etl.tournamentsoftware.com/tournament/106E3260-91FF-4DC5-888B-
05B9C4F8731A 
Seal saabki registreeruda ja hiljem tulemusi jm vaadata. 
 Selleks on tarvilik omada antud keskkonnas kontot, mida saab teha siin: 
https://etl.tournamentsoftware.com/member/createorganizationaccount.aspx?id=F336C
5CC-63B6-4169-9132-74DC6B8B7D2F 
Juhul, kui konto on juba olemas, tuleb, hoolt kanda, et aastamaks oleks 
makstud. 
Nimetatud lingil saab registreeruda kuni 7. juuli kella 16.00-ni. Ülesandmist 
saab tühistada kuni 7. juuli kella 16.00-ni  
Paarismängude ülesandmine toimub meiliaadressil karltoomsoo@gmail.com 
või võistluste toimumispaigas kuni 9. juuli, kell 18.00 

 Üksikmängude tabelid ja ajakava nähtaval  samal lingil, kus registreeriti. 
 
  
Autasustamine Medaliga märgitakse ära iga vanuseklassi esimene, teine ja poolfinaali 

jõudnu. Kui mänguformaat mõnes vanuseklassis on round-robin, siis 
võidakse 3.-4. koha saavutanutele anda pronksmedalid. Kui aga neljas 
koht on vastavas vanuseklassis ühtlasi viimane koht, siis korraldajal on 
õigus vastav medal jätta välja andmata. 
Korraldaja kindlustab, et igale medalile graveeritakse aastaarv (2021) ja 
vanusegrupp koos mänguliigiga näit. MP45+ ja 2021. 
 

Seltskondlik koosviibimine Toimub kohviku välialal pidades silmas koroona ennetamise nõudeid 
 
Parkimine Klubi õuel 
 


