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61. EESTI SEENIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED TENNISES VANUSEGRUPPIDELE 55+ 
Juhend 

 
Korraldaja   Eesti Tennise Liit ja Pärnu Kesklinna Tenniseklubi 
    Tel: +372 5379 6967  
    E-mail: klubi@parnutennis.ee 
    peakohtunik  Taavi Treier (ITF Valge märk); tel 53324884 

turniiri direktor Lauraretti Laos tel. 53730233 
     
Toimumise koht  Pärnu Kesklinna Tenniseklubi väljakud 

vihma korral Pärnu tennisehall 
A. H. Tammsaare pst. 39, tel 442 7246 

Osavõtjad Eesti Vabariigi kodanikud. Eestis elavad Euroopa Liidu kodanikud ja Eestis 
elamisluba omavad kolmandate riikide kodanikud võivad vastava alalist 
elamisluba tõendava dokumendi alusel (ID-kaart) samuti osaleda. 
     

Aeg    08.07. -11.07.2021. a. 
Võistlejad peavad võistluspäevade jooksul olema igal mõistlikul ajal olema 
valmis võistlema 

 
Väljakud ja pallid  savi-liiva väljakud, Babolat Team 
 
Võistlusklassid   Daamid vanusegrupid    +55, 60+, 70+, 75+ 
    Härrad vanusegrupid    +55, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+ 
    Paarismäng härrad vanusegrupid 55+, 60+, 65+, 70+, 75+  
    Paarismäng daamid vanusegrupid 55+, 65+, 70+ 
    Segapaarismäng vanusegrupid 55+, 60+, 65+ 

 Kui gruppi registreerub alla 4 võistleja/paari, liidetakse see grupp vahetult 
noorema või vahetult vanema  grupiga, kus pole samuti nõutavat miinimumi. 
Juhul, kui mõnes  vanusegrupi s pole nõutavat arvu osavõtjaid, võidakse see 
grupp liita noorema vanuseklassiga ilma nõusolekut küsimata. Ainus erand on 
kui mõnda 55+ vanusegruppi (MS55+, WS55+, MD55+, WD55+ või XD55+) 
registreerub vähem kui 4 osavõtjat/paari võidakse see klasss liita 60+ 
vanusegrupiga, kui viimati nimetatud grupi osavõtjad/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 vanemas 
grupis on samas mänguliigis mängijaid alla nelja. 
Kolmanda seti asemel mängitakse pikk kiire lõppmäng (10 punktini). Vaid 
H55+, 60+, 65+  alates poolfinaalist mängitakse “parem kolmest” setist.  
Soojendusaeg väljakul 3 minutit 
 



Kohtunikud Korraldaja kindlustab finaalideks ja alagruppide otsustavateks mängudeks 
pukikohunikud 

 
Osavõtumaks Üksikmängus € 20. Paarismängudes € 15 iga paarismängu osavõtja kohta. Igal 

võistlejal vajalik MIN-koodi olemasolu (20 eurot/hooaeg, üle 65-aastastele 
10/eurot/hooaeg). MIN-koodi saamine vt järgmine punkt. Tasutakse enne 
mängude algust. 

 
Ülesandmine Ülesandmine toimub tenniseliidu kodulehe kaudu.  Turniir asub võistluste 

keskkonnas (tournament software): 
https://etl.tournamentsoftware.com/tournament/E111A400-E03B-45E5-9C94-
F83174EA87F5 
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
=F336C5CC-63B6-4169-9132-74DC6B8B7D2F 
Juhul, kui konto on juba olemas, tuleb, hoolt kanda, et aastamaks oleks 
makstud. 
Nimetatud lingil saab registreeruda kuni 6. juuli kella 16.00-ni. Ülesandmist 
saab tühistada kuni 6. juuli kella 16.00-ni  
Paarismängude ülesandmine toimub meiliaadressil taavi@tennis.ee või 
võistluste toimumispaigas kuni 8. juuli, kella 18.00-ni 

 Üksikmängude tabelid ja ajakava nähtaval  samal lingil, kus registreeriti. 
  
Autasustamine Eesti Tennise Liidu medaliga autasustatakse iga vanuseklassi esimest, teist ja 

poolfinaalidesse jõudnuid. Kui mänguformaat mõnes vanuseklassis on round-
robin, siis 3.-4. saavutanutele antakse samuti pronksmedal. Kui aga neljas koht 
on vastavas vanuseklassis ühtlasi viimane koht, siis on korraldajatel õigus 
vastav medal välja andmata jätta. 
Korraldaja kindlustab, et igale medalile (medaleid on kolme sorti: meister, II 
koht ja III koht) oleks graveeritud aastaarv ja mänguklass (näiteks 2021; 
MP65+). 

 
Parkimine Nikolai ja Esplanaadi tänaval tasuta, Ringi tänav tasuline! 
  
Seltskondlik osa Osavõtjate seltskondlik koosviibimine kuulutatakse välja eraldi  arvestades 

koroonapiiranguid.  


