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EESTI VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED 2010/2011 
 

JUHEND 
 
 
Aeg ja koht :  Vōistlused viiakse kõikides liigades läbi  5 mängupäeval : 
1.mängupäev - 23.10.2010 - kōrgliiga, I, II liiga meeskonnad ja naiskonnad Tallinnas; 
III liiga meeskonnad Suure-Jaanil     
2.mängupäev - 11.12.2010 - kōrgliiga, I, II ja III liiga meeskonnad ja naiskonnad 
kohtadel; 
3.mängupäev - 06.02.2011 – kōrgliiga, I, II liiga meeskonnad ja naiskonnad Viljandis; 
III liiga meeskonnad – asukohast teavitatakse klubisid ELTL poolt 
4.mängupäev - 02.04.2011 – kōrgliiga, I, II ja III liiga meeskonnad ja naiskonnad 
kohtadel; 
5.mängupäev - 30.04.2011 - kōrgliiga ja naiskondade poolfinaalid ja finaalid, ning 
liigade üleminekumängud Tallinnas; 
                                       
Osavōtjad ja registreerimine :   
Vōistlusest vōivad osa vōtta kōik ELTL-s registreeritud klubid (ühe vōi mitme 
vōistkonnaga), kes on kirjalikult teatanud oma osavōtust ja tasunud 
registreerimismaksu. Vōistkond loetakse registreerituks pärast osavōtumaksu 
tasumist. Vōistkonna registreerimisel tuleb esitada vōistkondade nimeline koosseis 
(max kuni 8 vōistlejat) ja vōistkonna esindaja telefoninumber. Kōrgliigas tohib üks 
klubi välja panna max kaks vōistkonda . 
Võistkonda võivad esindada kōik Eesti kodakondsust omavad vōi kolm viimast aastat 
alaliselt Eestis elanud ELTL liikmesklubide liikmed.  
Igas vōistkonnas vōib ühes kohtumises osaleda üks mängija, kes ei ole täitnud eelpool 
loetletud nōudeid.  
Igasse võistkonda võib registreerida kuni 8 mängijat. 
Igat võistkonda võib täiendada teisest Eesti klubist laenatud mängijatega 
(laenutingimustes lepivad kaks klubi kokku omavahel) tingimusel, et ta mahub 
ülesantava 8 mängija hulka.  
Ühes kohtumises võib korraga kasutada 1 võõrmängijat ja 1 laenatud mängijat.   
Perioodil 12.12.2010 kuni 31.12.2010 lubatakse võistkondadel teha lisaülesandmisi 
ainult Eesti mängijate arvel, kes ei ole jooksval hooajal osalenud mängudes teise klubi 
võistkonnas, tingimusel, et see mängija mahub ülesantava 8 mängija hulka. 
Lisamängija registreerimistasu on 1000 EEK / mängija.  
Mängija võib osaleda 5.mängupäeva mängudes tingimusel, et ta on osalenud 
vähemalt ühel mängupäeval põhiturniiri kohtumistes.  
 
Võistkondade registreerimise viimane tähtaeg Lauatennise Liidus on 27.09.2010.a. e-
posti aadressil eltl@lauatennis.ee või kirja teel Pirita tee 12, 10127 Tallinn. 
Registreerimismaksu suurus on meeste kõrgliigas ja naiskondadel on 1500 EEK (üks 
tuhat viissada), teistes liigades osavõtutasu on 1000 EEK (üks tuhat). 
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Pärast vōistlustele ametlikku registreerimist  mängimisest loobumise puhul tuleb 
tasuda ELTL-le kolmekordse registreerimismaksuga vōrdne summa. Klubi ei saa 
vōistelda ELTL poolt korraldataval vōistlusel enne kui nimetatud summa pole tasutud. 
Vōistluse parema korralduse ja klubide kohtunikele praktiseerimise võimaluse loomise 
nimel kindlustab iga vōistkond igal etapil (mil vōistkond mängib) ühe kohtuniku, 
meeste kõrgliiga ja naiskondade poolfinaalis ja finaalis kindlustab kohtunikud ELTL. 
 
Vōistluse süsteem :  Vōistlused viiakse läbi kehtivate ITTF reeglite järgi.  
Nii nais- kui meeskondade vahelised kohtumised alagruppides ja üleminekuturniiril 
toimuvad nelja vōiduni 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 " . 
 
KÕRGLIIGAsse kuulub vastavalt 2009/2010 hooaja vōistluste tulemustele 8 
meeskonda (selgub peale registreerimist, kuna klubil, kes ei soovi vastavalt eelmise 
aasta vōistlustulemustele jätkata kōrgliigas, on ōigus kohast loobuda), 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 vōistlustulemustele liigas jätkata, on ōigus kohast 
loobuda ja jätkata võistlemist III liigas) ning mängitakse 5 mängupäeval : 
1.mängupäev - 4 vooru ; 
2.mängupäev - 3 vooru ;  
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 esiliiga 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. 
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II LIIGAs osalevad 8 võistkonda, mis selguvad peale registreerimist (klubil, kes ei 
soovi vastavalt eelmise aasta vōistlustulemustele liigas jätkata, on ōigus 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 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 vōistluse süsteem määratakse kindlaks pärast vōistkondade 
registreerimist. Liiga võitja saab järgmiseks hooajaks II liigasse, 2. ja 3. koha 
saavutanud võistkonnad saavad võimaluse püüda II liiga kohti üleminekuturniiri 
kaudu. 
 
Juhendi täiendus 19.10.2010. Eesti võistkondlike MV 3 liiga mängusuüsteem. 
III liiga mängib esimese ringi turniirisüsteemis kõik omavahel läbi. 
Teises ringis jaotatakse vastavalt tulemustele alagruppidesse viie kaupa esimese ringi 
tulemuste põhjal (1-5, 6-10,11-..). Teises ringis mängitakse alagruppides omavahel 
läbi ja lõpparvestuses lähevad arvesse ka esimese ringi omavahelised tulemused. 
 
Juhendi täiendus 09.03.2010. Lisada võistkondlikele MV IV liiga, kui uuel hooajal 
registreerunud vähemalt 6 võistkonda, arvestusega, et III liigasse jääb 8 võistkonda. 
Liiga moodustatakse vastavalt käesoleva hooaja III liiga tulemustele, ilma 
üleminekumängudeta. 
 
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 : Et võistkond lubataks mängupäeval “laua taha”, peab liigades kohal olema 
vähemalt 2 ülesantud võistkonna liiget. Kõrgliigas ja naiskondadel peab võistkond 
kohal olema täiskoosseisus (vähemalt 3 mängijat). 
Juhul kui võistkonnal puudub ühtne võistlusvorm, trahvida võistkonda summas 1000 
(üks tuhat) EEK. 
Igas kohtumises fikseeritakse mänguvaljaku barjääril kohtumise jooksev seis ja skoori 
õigsuse eest vastutab lõppenud mängu lugenud kohtunik. Peakohtunikul on õigus 
esitada ELTL Juhatusele ettepanek võiskonna trahvimiseks, kes korduvalt eirab 
nimetatud nõuet. 
Lubada vajadusel madalamas liigas ülesantud mängijaid kasutada sama klubi 
kõrgemas liigas võistlevas võistkonnas, igat mängijat kuni kahel mängupäeval hooaja 
jooksul. 
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Mängud kohtadel: saal korraldaja-klubi kulul ja korraldaja teatab meistrivõistluste     
peakohtunikule nädal enne võistluse algust mängukoha, algusaja ja võistluse 
peakohtuniku nime. 
 
Autasustamine: Kōrgliiga vōitjat meeskonda ja naiskonda autasustatakse karikaga, 
I - III koha saavutanud kōrgliiga meeskondi ja naiskondi autasustatakse vastava koha 
diplomiga, vōistkondade liikmeid vastava koha medali ja diplomiga. 
 
Esiliigas, II ja III liigas I koha saavutanud võistkonda autasustatakse vastava koha 
diplomiga, võistkonna liikmeid medali ja diplomiga, II ja III koha saavutanud 
meeskonda ja meeskondade liikmeid vastava koha diplomiga. 
NB !  Medali saab sportlane ainult ülesantud (registreeritud) liigas ning medali saamiseks peab sportlane osalema 
vähemalt ühes kohtumises. 


