EESTI KLUBIDE KARIKAVÕISTLUSTE JUHEND
1.Osavõtjad
Eesti Klubide Karikavõistlustest ( edaspidi EKKV) võivad osa võtta kõik ETL-i liikmesklubid.
2.EKKV liigad ja võistlussüsteem
EKKV toimub meestele kolmes liigas ja naistele kahes liigas.
Mehed
Eesti liiga (E-Liiga): osaleb 4 tenniseklubi, liiga võitja on Eesti tenniseklubide
karikavõitja, liiga viimane langeb järgmiseks aastaks I liigasse.
I liiga: 8 tenniseklubi, liiga võitja tõuseb E-liigasse, liiga kaks viimast langevad
järgmiseks aastaks II liigasse.
II liiga: 8 tenniseklubi, liiga kaks paremat tõusevad I liigasse, liiga kaks viimast
langevad järgmiseks aastaks III liigasse
Naised:
Eesti liiga (E-Liiga): osaleb 4 tenniseklubi, liiga võitja on Eesti tenniseklubide
karikavõitja, liiga viimane langeb järgmiseks aastaks I liigasse.
I liiga: 8 tenniseklubi, liiga võitja tõuseb E-liigasse, liiga kaks viimast langevad
järgmiseks aastaks II liigasse.
3.Osavõtumaks
Osavõtumaks on Klubide Karikavõistlustel 2017. aastal 100 EUR-i võistkonna kohta.
4.Registreerimine ja võistkondade koosseis
EKKV-le võistkonna registreerimine ETL-i sekretariaati lõpeb üks nädal (7 päeva) enne
vastava liiga algust. Koos registreerimisega peavad
tenniseklubid teatama ETL-i
sekretariaadile oma võistkonna kapteni ja tema kontaktandmed (telefon, e-mail).
Võistkonna nimelise koosseisu registreerimine lõpeb üks nädal (7 päeva) enne vastava etapi
algust. Peale esimest etapi on võimalik igal järgneval etapil juurde lisada mängijaid
võistkonda maksimaalselt: meestel 2 mängijat ja naistel 1 mängija. Võistkondade nimeline
koosseis antakse üles infolehel märgitud registreerimislehel või peakohtuniku maili
aadressile.

Võistkondade koosseisus ülesantud mängijatel (v.a välismängija) peab etapi registreerimise
tähtajaks olema etl.tournamentsoftware.com keskkonnas märgitud klubilise kuuluvusena
EKKV’l esindatav klubi.
Mängija peab etapi esimesel planeeritud mängupäeval olema vähemalt 14 aastat vana.
Mängija saab etapil olla üles antud vaid ühte (1) võistkonda.
Võistlejate arv ühes võistkonnas ei ole piiratud.
Kõikidel osalevatel mängijatel peab olema mängupäeval kehtiv Eesti Tennise Liidu mängija
litsents.
Mängijate järjestus võistkonnas määratakse vastavalt ATP/WTA, Eesti GP-sarja
ja
harrastusliigade edetabelile registreerimistähtaja lõppemisel. Edetabelikohata mängijad
võistkonnas paigutatakse edetabelis asetsevate mängijate järele klubi poolt vabalt valitavas
järjestuses. Võistkonnas võib osaleda üks (1) välismängija. Välismängijaks loetakse mängijat,
kes vastava etapi registreerimise tähtajaks ei ole etl.tournamentsoftware.com keskkonnas
oma klubilise kuuluvusena märkinud EKKV’l esindatavat klubi. Pärast registreerimise tähtaja
lõppemist võistkonnasisest järjestust muuta ei tohi.
Mängija võib esindada hooaja jooksul ühel etapil sama klubi kõrgemat võistkonda (klubi
sisese võistkondade järjestuse määrab klubi ülesandmise hetkel, kusjuures vanema
vanuserühma võistkonnad loetakse kõrgemaks kui noorema vanuserühma omad). Samal
etapil võib kõrgemat võistkonda esindada mitte rohkem kui 1 mängija, v.a meeste sarjas, kus
kõrgemat võistkonda võib esindada mitte rohkem kui 2 mängijat.

5.Kohtumiste läbiviimise kord
Võistkondade kaptenid peavad teatama võistluste peakohtunikule oma
võistkonna nimelise kooseisu kohtumiseks hiljemalt 30 minutit enne esimese
üksikmängu algust. Nimeline ülesandmine paarismänguks toimub hiljemalt 10 minutit peale
viimase üksikmängu lõppu.
Kõikides meeste liigades koosneb kohtumine neljast üksikmängust ja pärast
üksikmänge toimuvast paarismängust. Paus üksikmängude ja paarismängu
vahel on maksimaalselt 30 minutit. Igaks kohtumiseks peab tenniseklubi välja
panema vähemalt kolm (3) mängijat, kes peavad mängima võistkonna kolme esimest
paigutust .Kui need tingimused ei ole täidetud, läheb võistkonnale
kirja loobumiskaotus.
Naiste liigades koosneb kohtumine kahest üksikmängust ja pärast
üksikmänge toimuvast paarismängust.
Kõikides liigades kohtuvad omavahel kahe klubi 1., 2., 3. ja 4. paigutused.
Paarismänguks võib üles anda võistkonna poolt kohtumiseks registreeritud
mängijad. Iga üksikmängu ja paarismängu võit annab 1 punkti, kaotus 0 punkti.

Kohtumise võidab rohkem punkte kogunud võistkond. Kui kohtumise võitja on
selgunud, võib järele jäänud kohtumised kahe klubi omavahelisel kokkuleppel ära jätta.
E-Liigas peetakse üksikmängud „kolmest parem tie-break setis“. Kui kohtumise
võitja on selgunud, mängitakse otsustava seti asemel „matši tie-break“ (10-ne
punktini).
Kõikides teistes liigades peetakse üksikmängud „ kolmest parem tie-break setis“, kus
otsustava seti asemel mängitakse“ matši tie-break“ (10-ne punktini).
Paarismängud peetakse „kolmest parem tie-break setis No-Ad
süsteemiga“ (otsustav punkt tasa mängul), otsustava seti asemel mängitakse
„matši tie-break“.
6. Kohtade selgitamine alagrupiturniiril.
1.Kahe klubi võrdse punktisumma juures saab kõrgema koha omavahelise
matši võitja
2.Kolme või enama klubi võrdse punktisumma juures selgitatakse võistkondade
järjestus järgmiselt:
a) Määravaks saab suurim võidetud mängude arv
b) Punkti a) võrdsuse korral saab kõrgema koha paremat võidetud settide
suhet kõikidest mängitud settidest omav võistkond
Kui mäng on katkestatud vigastuse vms. põhjusel, märgitakse seis tervikuna.
Näide: Mängija A juhib mängija B vastu 6/1 2/0, kui mängija B saab vigastada
ja ei saa mängu jätkata. Mängija A võit märgitakse seisuna 6/1 6/0.
Loobumisvõidud märgitakse seisuna 6/0 6/0.
7.Protestid
Kõik protestid EKKV-l toimunud intsidentide kohta tuleb esitada kirjalikult
ETL-i
sekretariaati hiljemalt seitse (7) päeva pärast turniiri lõppu. Protestid
lähevad arutusele
ETL-i Treenerite Kogusse (edaspidi TK), kelle otsust on võimalik
edasi kaevata Distsiplinaarkomisjonile (edaspidi DK) seitsme (7) päeva jooksul pärast TK
otsuse väljakuulutamist. TK ja DK kohustuvad protesti arutama viie (5) tööpäeva jooksul
pärast selle esitamist. Distsiplinaarkomisjoni otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.
Võistkonna mitte ilmumine turniirile või loobumisvõidu andmine võib kaasa tuua rahalise
trahvi klubile.

Distsiplinaarkomisjonile saab kaebuse esitada ETLi liikmesklubi.
Kaebuse esitamise tasu on 100 eurot, mis tagastatakse juhul, kui esitatud
protest rahuldatakse.

Kaebuse esitamise tasu tuleb üle kanda ETL-i arvelduskontole enne kaebuse esitamist
Distsiplinaarkomisjonile.

