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 ja naistele neljas liigas.
Mehed
Eesti liiga (E-Liiga): osalevad 4 tenniseklubi, liiga võitja on Eesti tenniseklubide
karikavõitja, liiga viimane langeb järgmiseks aastaks I liigasse.
I liiga: osalevad 8 tenniseklubi, liiga võitja tõuseb E-liigasse, liiga kaks viimast mängivad
püsimajäämismängu II liiga kahe esimese vastu.
II liiga: osalevad 8 tenniseklubi, liiga kaks esimest mängivad tõusmismängu I liiga kahe
viimase vastu, liiga kaks viimast mängivad püsimajäämismängu III liiga kahe esimese vastu.
III liiga: osalevad 8 tenniseklubi, liiga kaks paremat mängivad tõusmismängu II liiga kahe
viimase vastu.
Naised
Eesti liiga (E-Liiga): osalevad 4 tenniseklubi, liiga võitja on Eesti tenniseklubide
karikavõitja, liiga viimane langeb järgmiseks aastaks I liigasse.
I liiga: osalevad 8 tenniseklubi, liiga võitja tõuseb E-liigasse, liiga kaks viimast mängivad
püsimajäämismängu II liiga kahe esimese vastu.
II liiga: osalevad 8 tenniseklubi, liiga kaks esimest mängivad tõusmismängu I liiga kahe
viimase vastu, liiga kaks viimast mängivad püsimajäämismängu III liiga kahe esimese vastu.
III liiga: osalevad 8 tenniseklubi, liiga kaks esimest mängivad tõusmismängu II liiga kahe
viimase vastu.
3. Osavõtumaks
Osavõtumaks Eesti Klubide Karikavõistlustel on 2020. aastal 100 EUR-i võistkonna kohta
meestel ning 75 EUR-i võistkonna kohta naistel.
4. Turniiri peakohtuniku kohustused
a. Turniiri peakohtunik peab järgima EKKV juhendit ja rahvusvahelisi tennisereegleid.
b. Turniiri peakohtunik peab vähemalt 10 päeva enne võistkondade registreerimise lõppu
vormistama turniiri infolehe võistluskeskkonnas etl.tournamentsoftware.com/. 14 päeva enne
EKKV etapi algust peab peakohtunik turniiri infolehele märkima peakohtuniku nime ja
kontaktandmed ning väljakukatte. Turniiri peakohtunik peab uuendama turniirile registreerinud
mängijate nimekirja kohe, kui mõne võistkonna kapten on lisanud või vahetanud võistkonnas
mängijaid.
c. Turniiri tabelite loosimine on avalik. Tabelid loositakse ja avalikustatakse turniiri lehel
vähemalt 10 päeva enne esimese etapi algust.

d. Korraldaja peab sisestama mängude tulemusi operatiivselt online-süsteemis ning mitte
hiljem kui võistluspäeva lõpuks.
e. Korraldaja peab saatma 3 päeva jooksul pärast turniiri lõppu käitumiskoodeksi reeglite
rikkumise raporti ETL-ile.
5. ETL-i kohustused
a. ETL on kohustatud avaldama võistluskalendri enne hooaja algust.
b. ETL on kohustatud uuendama edetabeleid hiljemalt etapi toimumise nädala kolmapäeval.
c. ETL on kohustatud turniiri toimumiskohas üles panema ETL-i reklaambännerid.
6. Registreerimine ja võistkondade koosseis
EKKV-le võistkonna registreerimine lõpeb kolm nädalat enne esimese karikavõistluse etapi
algust, kolmapäeval, 29. jaanuaril 2020 kell 16:00, EKKV-sarja registreerimiskeskkonnas.
Koos registreerimisega peavad tenniseklubid teatama klubi kontaktandmed (telefon, e-mail).
Võistkonna nimelise koosseisu registreerimine lõpeb vastava etapi nädala kolmapäeval kell
16:00. Võistkonna nimelisse koosseisu võib üles anda meestel kuni 12 mängijat ning naistel
kuni 6 mängijat.
Võistkonna nimelise koosseisu registreerimisel tuleb teatada ka võistkonna kapteni nimi ning
tema kontaktandmed (telefon, e-mail).
Võistkondade koosseisus ülesantud mängijatel (v.a välismängija) peab etapile registreerimise
tähtajaks olema etl.tournamentsoftware.com keskkonnas märgitud klubilise kuuluvusena
EKKV-l esindatav klubi.
Mängija saab etapil olla üles antud vaid ühte (1) võistkonda.
7. Mängijate järjestus võistkonnas
Mängijate järjestus võistkonnas määratakse vastavalt mängija üksikmängu edetabelikohale
ATP/WTA, ITF World Tennis Tour’is, Eesti GP-sarjas või Eesti harrastusliigades, järjestus
saadetakse võistkonna kaptenile algava etapi nädala neljapäeval hiljemalt kell 20:00.
Edetabelikohata mängijad võistkonnas paigutatakse edetabelis asetsevate mängijate järel klubi
poolt vabalt valitavas järjestuses hiljemalt 30 minutit enne kohtumise algust.
8. Võistkonna koosseisu muutmine
Igal võistkonnal on õigus lisada või vahetada mängijaid (v.a mängijaid, kes on EKKV-l
esindatava võistkonna koosseisus mänginud vähemalt ühe (1) mängu) maksimaalselt: meestel
2 mängijat ning naistel 1 mängija teavitades sellest muutusest peakohtunikule. Koosseisu
muutmine lõpeb vastava etapi nädala neljapäeval kell 16:00.
Mängija võib esindada hooaja jooksul ühel etapil sama klubi kõrgemat võistkonda (klubisisese
võistkondade järjestuse määrab klubi ülesandmise hetkel). 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.
Mängija, kes on ühe klubi võistkonnas kirjas, teise klubi võistkonda tõsta ei tohi.
9. Mängija litsents
Kõikidel üles antud mängijatel peab olema registreerimise tähtajal kehtiv Eesti Tennise Liidu
mängija litsents. Mängija, kellel puudub algava etapi nädala reedel kella 18:00ks kehtiv litsents
võistkonda esindada ei tohi.
10. Välismängija
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 ja/või mängija, kellel puudub Eesti
kodakondsus.
11. Mängija vanus
Mängija peab etapi esimesel planeeritud mängupäeval olema vähemalt 14 aastat vana.
12. “Kodus-ja-võõrsil” kohtumised
Meeste ning naiste I liiga kohtumised toimuvad “kodus-ja-võõrsil” põhimõttel. Tabelite
loosimise järgselt loositakse ka koduvõistkonnad. Pärast seda võib klubi võtta vastu kohtumise
korraldamise või loobuda ning anda võimalus vastastel kohtumine korraldada. Kui mõlemad
klubid loobuvad kohtumise korraldamisest, on ETL-il õigus valida koht ning aeg kohtumise
pidamiseks.
Kui kohtumine peetakse “kodus-ja-võõrsil” põhimõttel, siis määrab ETL kohtumisele
peakohtuniku ning tasub kõik kohtunikuga seotud kulud.
“kodus-ja-võõrsil” kohtumist võib pidada ka enne vastava etapi esimese mängupäeva algust,
teatades sellest võimalikult varakult EKKV peakohtunikule.
13. Ajakava
EKKV-etapi ajakava tuleb välja hiljemalt etapile eelneva nädala kolmapäeval kell 18:00.
14. 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 pärast viimase üksikmängu lõppu.
Meeste E- ja I liigas koosneb kohtumine neljast üksikmängust ja pärast üksikmänge
toimuvast paarismängust.

Meeste II- ja III liigas koosneb kohtumine kolmest (3) üksikmängust ja kahest (2)
paarismängust. Paus üksikmängude ja paarismängu vahel on maksimaalselt 30 minutit. Igaks
kohtumiseks peab tenniseklubi välja panema vähemalt 3 mängijat meestel ja 2 mängijat naistel,
kes peavad mängima vastavalt võistkonna kolme esimest ja kahte esimest paigutust. Kui need
tingimused ei ole täidetud, läheb võistkonnale kirja loobumiskaotus.
Naiste E- ja I liigas koosneb kohtumine kahest üksikmängust ja pärast üksikmänge toimuvast
paarismängust.
Naiste II- ja III liigas koosneb kohtumine ühest üksikmängust ja kahest paarismängust.
Omavahel kohtuvad kahe klubi 1. paigutus üksikmängus ning 1., 2. paigutused
paarismängus.
Meeste II ja III liigades kohtuvad omavahel kahe klubi 1., 2., 3. paigutused üksikmängus
ning 1., 2. paigutused paarismängus.
Igas kohtumises on mängijal lubatud maksimaalselt osaleda ühes üksikmängus ja ühes
paarismängus.
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 parem kolmest Tie-break setist. Kui kohtumise võitja on
selgunud, mängitakse otsustava seti asemel Match Tie-break 10-ne punktini.
Kõikides teistes liigades peetakse üksikmängud parem kolmest Tie-break setist, kus otsustava
seti asemel mängitakse Match Tie-break 10-ne punktini.
Paarismängud peetakse parem kolmest Tie-break setist “No-Ad süsteemiga“ (otsustav punkt
seisul 40:40), otsustava seti asemel mängitakse Match Tie-break 10-ne punktini.
15. Wild Card’id
Võistkonna loobumisel kõrgemates liigades võib vabanenud koha(d) asendada ETL-i poolt
nimetatud Wild Card’(id).
16. Paigutuste arv ja tabeli loosimine
Tabelid loositakse online-süsteemis. Kõikides liigades kasutatakse tabeli loosimisel klubi
eraldamise funktsiooni, et tagada sama klubi võistkondade ühtlane jaotumine tabelis.
Liigadesse paigutatakse võistkonnad vastavalt 2019 aasta tulemustele järgnevalt:
E-liigas paigutatakse tabelisse 2 võistkonda:
1. paigutus - EKKV võitja
2. paigutus - EKKV finalist
I Liigas paigutatakse alagruppidesse 2 võistkonda;

1. paigutus - E-liiga langeja võistkond
2. paigutus - edasipääsu tabeli fnaali jõudnud võistkond
II Liigas paigutatakse alagruppidesse I liiga langejad võistkonnad
III Liigas paigutatakse alagruppidesse II liiga langejad võistkonnad, kui III liigas on enam kui
kaks alagruppi, siis paigutatakse ka edasipääsutabeli finalist.
17. Pallid
EKKV-l korraldajal on kohustus anda E- ja I-liigas igaks mänguks vähemalt 4 uut palli ning IIja III-liigas igaks üksikmänguks vähemalt 3 uut palli.
18. Mitmel turniiril osalemine
Samadel kuupäevadel ei tohi mängida mitut erinevat turniiri. Seda punkti rikkunud mängija
diskvalifitseeritakse turniirilt.
19. Kohtade selgitamine alagrupiturniiril

1. Kahe klubi võrdse punktisumma juures saab kõrgema koha omavahelise
kohtumise 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. Loobumisvõit märgitakse seisuna 6/0 6/0.
20. 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 ETL-i 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.

Lisa 1
EESTI TENNISE LIIDU KÄITUMISKOODEKS
A. KEHTIVUS
Käesolev käitumiskoodeks kehtib kõikidel Eesti Tennise Liidu egiidi all toimuvatel turniiridel
Eestis.

B. VÕISTLUSPAIGAS JUHTUNUD KORRARIKKUMISED
1. Hilinemine
Peakohtunik kuulutab välja kõik mängud vastavalt avalikule päevakavale. Mängija peab kohe
pärast oma kohtumise väljakuulutamist olema valmis mängima. Kui mängija ei ole valmis
mängima 15 minuti jooksul pärast tema kohtumise väljakuulutamist, on turniiri peakohtunikul
õigus see mängija turniirilt maha võtta, juhul kui peakohtunik kõiki asjaolusid arvesse võttes ei
otsusta teisiti.
2. Mängija riietus ja varustus
Kõik mängijad on kohustatud ETL-i turniiride kohtumistel kandma korrektset ja puhast
tenniseriietust. Ükski riideeseme valmistaja või kommertslik logo mängija riietusel ei tohi
ületada mõistlikku suurust. Logode kinnikleepimine on keelatud. Ebakorrektse riietuse puhul
on turniiri peakohtunikul õigus nõuda mängija riietuse ära vahetamist. Riiete vahetamine ei tohi
kesta üle 15 minuti, vastasel korral on peakohtunikul õigus vastav mängija turniirilt maha võtta.
Mängijal on õigus pooltevahetuse ajal ära vahetada märjad sokid ja jalatsid, kuid selleks ei tohi
mängija väljakult lahkuda. Purunenud varustuse puhul on mängijal õigus oma varustust
vahetama minna riietusruumi. Kohtumise ajal tohib pikki dresse kanda ainult peakohtuniku
loal.
Kõikidel võistlejatel on EKKV kohtumiste ajal soovituslik kanda oma klubi sümboolikaga
riietust.
3. Ajalimiidi ületamine ja kohtumise viivitamine
Kohtumine peab algama koheselt pärast 5-minutilist soojendust. Kohtumise ajal peab mäng
olema pidev, ilma viivitusteta. Uue punkti peab servija mängu panema mitte hiljem kui 20
sekundit pärast eelmise punkti lõppu. Kui esimene serv on viga, peab teise servi lööma ilma
viivituseta. Vastuvõtja peab mängima servija mõistlikus tempos (12-15 sekundit) ja olema
valmis tõrjuma, kui servija hakkab servima. Kohtunik võib anda ajalimiidi ületamise eest
hoiatuse, kui tõrjuja viivitab servija mõistlikku tempot. Pooltevahetuse kestvuseks on 90
sekundit ja seti lõppedes on paus 120 sekundit. Juhul kui mängija ületab ettenähtud aja, toob
esimene eksimine selle punkti vastu endaga kaasa hoiatuse ja iga järgnev eksimine punkti
karistuse. Tahtliku viivitamise eest karistatakse mängijat karistuste süsteemi järgi iga sellise
korrarikkumise puhul.

4. Ebatsensuursed väljendid
Mängija ei tohi turniiri toimumise kohas kasutada ebatsensuurseid või solvavaid väljendeid.
Kui mängija kasutab ebatsensuurseid või solvavaid väljendeid kohtumise ajal, karistatakse seda
mängijat karistussüsteemi järgi. Ebatsensuurseteks või solvavateks peetakse väljendeid, mis on
üldtuntud kui ropud, vanduvad või alandavad.
5. Ebatsensuursed žestid
Mängija ei tohi turniiri toimumise kohas kasutada ebatsensuurseid või solvavaid žeste. Kui
mängija kasutab ebatsensuurseid või solvavaid žeste kohtumise ajal, karistatakse seda mängijat
karistussüsteemi järgi. Ebatsensuurseteks või solvavateks peetakse käte, reketi või pallidega
tehtud žeste, mis on üldtuntud kui ropud või alandavad.
6. Sõimamine
Mängija ei tohi sõimata kohtunikke, vastast/vastaseid, pealtvaatajaid ega teisi turniiri- paigas
viibivaid isikuid. Eksimine selle punkti vastu kohtumise ajal toob mängijale kaasa karistuse
vastavalt karistussüsteemile iga sellise korrarikkumise puhul.
7. Füüsilise vägivalla kasutamine
Mängija ei tohi kasutada füüsilist vägivalda kohtunike, vastaste või pealtvaatajate suhtes turniiri
toimumise kohas. Eksimine selle punkti vastu kohtumise ajal toob mängijale kaasa karistuse
vastavalt karistussüsteemile iga sellise korrarikkumise puhul.
8. Tennisepalli väärtarvitamine
Välja arvatud punkti mõistlikul mängimisel, ei tohi mängija turniiri toimumise kohas
vägivaldselt, ohtlikult ega vihaga tennisepalli visata ega reketi või jalaga lüüa. Ek- simine selle
punkti vastu kohtumise ajal toob mängijale kaasa karistuse vastavalt karistussüsteemile iga
sellise korrarikkumise puhul.
9. Reketi ja varustuse väärtarvitamine
Mängija ei tohi vägivaldselt, ohtlikult ega vihaga visata, peksta ega jalaga lüüa reketit või oma
tennisevarustust turniiri toimumise kohas. Eksimine selle punkti vastu koh- tumise ajal toob
mängijale kaasa karistuse vastavalt karistussüsteemile iga sellise kor- rarikkumise puhul.
10. Treenerid ja lapsevanemad
Mängija peab turniiri toimumise kohas oma treeneril ja lapsevanemal keelama:
-

kasutada ebatsensuurseid või solvavaid väljendeid;

-

teha ebatsensuurseid žeste;

-

otseselt solvata või sõimata kohtunikke, vastaseid või pealtvaatajaid;

-

kasutada füüsilist vägivalda kohtunike, vastase või pealtvaatajate vastu.

Eksimine selle punkti vastu kohtumise ajal toob mängijale kaasa karistuse vastavalt
karistussüsteemile iga sellise korrarikkumise puhul. Lisaks võib peakohtunik selle treeneri või
lapsevanema väljaku äärest eemaldada. Kui see treener või lapsevanem peakohtuniku käsule ei
allu, võib peakohtunik vastava mängija koheselt turniirilt maha võtta.
11. Ebasportlik käitumine
Kogu turniiri vältel peavad kõik mängijad käituma sportlikult. Eksimine selle punkti vastu
kohtumise ajal toob endaga kaasa karistuse vastavalt karistuse süsteemile. Ebasportlikuks
peetakse käitumist, mis on selgelt sündsusetu, kuid ei lähe ühegi teise eelnevalt toodud punkti
alla.
12. Oma parima andmine
Mängija peab andma oma parima, et oma kohtumine võita. Selle punkti vastu eksinud mängijat
karistatakse karistussüsteemi järgi iga sellise korrarikkumise puhul.
13. Loata väljakult lahkumine
Kohtumise ajal ei ole mängijal lubatud väljakult omavoliliselt lahkuda. Selle punkti vastu
eksinud mängijat karistatakse vastavalt karistuse süsteemile ning lisaks on peakohtunikul õigus
see mängija turniirilt maha võtta.
14. Kohtumise lõpuni mängimine
Mängija peab oma käimasoleva kohtumise lõpuni mängima, kui ei ole selgelt näha, et ta seda
teha ei suuda. Selle punkti vastu eksinud mängija võib peakohtunik koheselt turniirilt maha
võtta.
15. Turniirilt lahkumine
Mängija, kes lahkub turniirilt enne, kui ta on välja langenud kõigist registreeritud
mänguliikidest või loobub turniirist meditsiinilise põhjusega ilma kehtiva tõendita, jääb ilma
kõigist sellel turniiril kogutud edetabeli punktidest ning samuti saab mängija karistuspunktid
turniirilt lahkumise eest.
16. Pressikonverentsid ja autasustamistseremooniad
Mängija on kohustatud ilmuma kohtumisjärgsele pressikonverentsile ja autasustamistseremooniale, välja arvatud juhtudel kui mängija ei ole mõjuvatel põhjustel selleks võimeline.

17. Karistussüsteem
ESIMENE KORRARIKKUMINE ===========> HOIATUS
TEINE KORRARIKKUMINE =============> PUNKTI KARISTUS
KOLMAS JA IGA JÄRGMINE

KORRARIKKUMINE ==================> GEIMI KARISTUS
Pärast kolmandat korrarikkumist otsustab turniiri peakohtunik iga korrarikkumise puhul eraldi,
kas mängijale kohaldada geimi karistust või ta turniirilt maha võtta.

18. Karistuspunktid
HILINE MAHAVÕTMINE

4 KARISTUSPUNKTI

TURNIIRILE REGISTREERUNUD, KUID EI ILMU MÄNGULE 6 KARISTUS
PUNKTI
IGA RAPORTEERITUD HOIATUS
HOIATUS + PUNKTI KARISTUS =

1 KARISTUSPUNKT
2 KARISTUSPUNKTI

HOIATUS + PUNKTI KARISTUS + GEIMI KARISTUS =

3 KARISTUPUNKTI

IGA JÄRGNEV GEIMI KARISTUS

+2 KARISTUSPUNKTI

TURNIIRILT DISKVALIFITSEERIMINE MÄNGULE HILINEMISE TÕTTU 4
KARISTUSPUNKTI
TURNIIRILT LAHKUMINE
TURNIIRILT DISKVALIFITSEERIMINE =

5 KARISTUSPUNKTI
10 KARISTUS
PUNKTI

Kohtunik võib kõiki asjaolusid arvesse võttes otsustada mitte teavitada ETL-i üksikust
hoiatusest, kuid ainult juhul kui mängija hoiatuste arv turniiril ei ületa kolme (3).
Kui mängija on saanud kokku kümme (10) karistuspunkti, võetakse temalt õigus osaleda EKKV
all toimuvatel turniiridel ühe kuu jooksul kuid mitte vähem kui ühel karistusele järgneval
turniiril.

19. Altkäemaksu pakkumine
Ükski mängija ega tema treener või lapsevanem ei tohi pakkuda ega vastu võtta altkäemaksu
teiselt mängijalt, treenerilt või lapsevanemalt.
20. Turniirilt maha võtmine
Peakohtunik võib mängija turniirilt maha võtta kas üheainsa eelpool toodud korrarikkumise
pärast või vastavalt karistuste süsteemile. Turniirilt maha võetud mängija ei saa osaleda sama
turniiri üheski teises mänguklassis, kui teda ei ole maha võetud hilinemise, riietuse või tema
paarismängupartneri poolt põhjustatud korrarikkumise pärast.

