
        

 

JÄRVAMAA   MEISTRIVÕISTLUSED   TENNISES   2023 

 

JUHEND 

 

EESMÄRK  

Populariseerida tennisega tegelemist Järva maakonnas ja selgitada välja Järvamaa meistrid 
tennises nii üksikmängudes kui ka paarismängudes.  

AEG JA KOHT  

Üksikmängud  toimuvad 05.august - 06. august 2023 Türi Kalevi tänava tenniseväljakutel 
algusega 10.00.  

Paarismängud toimuvad 26.august -27. august 2023 Türi Kalevi tänava tenniseväljakutel 
alguseda 10.00. 

Korraldajatel on õigus teha võitluste toimumisega muudatusi ainult vihmase ilma korral, millest 
antakse kõigile registreerunutele ka teada. 

EELREGISTREERIMINE:  

Võistlejad saavad turniiril osalemiseks registreeruda e-maili teel, saates a mailiaadressile 
marge@provel.ee või voldemar.tusis@hot.ee   vastav teade. Registeermisel ära märkida 
võistlusklass, täisnimi ja kontakttelefoni number. 

Mängijate ülesandmine võistlustele lõppeb vastavalt 05. augustil ja 26. augustil kell 9.30 koha 
peal ja kohe algab loosimine.  

Turniiritabelid paigaldatakse platsil olevale teadetetahvlile.  Väljaku ja mänguaeg selgub koha 
peal. Võistlusmängu tulemuse teatab võitja / kaotaja peale mängu lõppu suuliselt võistluste 
kohtunikule. 

 



OSAVÕTJAD 

 Järvamaa meistrivõistlustest võivad osa võtta Järvamaal elavad, õppivad, töötavad ja Järvamaa 
Spordiklubide liikmeskonda kuuluvad sportlased. 

 VÕISTLUSKLASSID 

 Järvamaa meistrivõistlused peetakse järgmistes vanuseklassides: 

Üksikmängud – noored poisid ja tüdrukud kuni 16- aastased,  mehed, naised  

Paarismängud – mehed, naised, segapaarid.  

TABELITESSE LOOSIMINE / PAIGUTUSTE ARV  

Loosimisel järgitakse alljärgnevaid reegleid.  

Tabelite loosimisel peab turniiri korraldajal olema nummerdatud paberilipikud, nii et iga mängija 
saab enne tabeli loosimise algust endale numbri, mille järgi ta tabelisse loositakse. Vastavalt 
osalejate arvule valitakse kas 8-ne või 16-ne tabel. 

8-ne tabel:  

Tabelisse paigutatakse 2 mängijat. 

 • 1. paigutus asetatakse tabeli 1. Joonele 

 • 2. paigutus asetatakse tabeli 8. joonele  

• ülejäänud mängijad loositakse järgmiselt: esimesena loositud mängija läheb tabeli ülevalt 
esimesele vabale joonele, teisena loositud mängija tabeli ülevalt järgmisele vabale joonele jne. 
toimitakse kõikide ülejäänud mängijatega, kuni tabeli kõik read on täidetud.  

16-ne tabel:  

Tabelisse paigutatakse 4 mängijat.  

• 1. paigutus asetatakse tabeli 1. joonele  

• 2. paigutus asetatakse tabeli 16. joonele  

• 3. ja 4. paigutus loositakse paarikaupa: esimesena loositud mängija läheb tabeli 5. joonele, 
teisena loositud mängija tabeli 12. joonele  

• ülejäänud mängijad loositakse järgmiselt: esimesena loositud mängija läheb tabeli ülevalt 
esimesele vabale joonele, teisena loositud mängija tabeli ülevalt järgmisele vabale joonele jne. 
toimitakse kõikide ülejäänud mängijatega, kuni tabeli kõik read on täidetud. 



Kui turniiril on vähem mängijaid kui tabelis kohti, on kõrgematel paigutustel esimene ring vaba. 
Kui paarismängutabeli loosimisel on mängijate edetabelikohtade summa võrdne, saab kõrgema 
asetuse kõrgemat edetabelikohta omava mängijaga paar. 

 VÕISTLUSTE REGLEMENT 

 Turniiri kohtumised mängitakse parem 3-st kiire lõppmänguga seisult 6 : 6. Segapaarismängus 
otsustavat punkti mängides, servib naine naisele ja mees mehele. otsustava seti asemel kiire 
lõppmäng 7 punktini (match tie-brake) mis otsustab mängu. NB! Mängitakse välja ka kolmas 
koht. Miinusringi mänge ei mängita, kaotaja langeb turniirilt välja.   

OSAVÕTUTASU on 5 eurot. 

VÕISTLUSTE KORRALDAMINE  

Võistlused korraldab Türi Tenniseklubi MTÜ. Võistluste peakohtunikuks on klubi juhatuse 
esimees Voldemar Tusis. Mängud peetakse Türi Tenniseklubi poolt muretsetud pallidega. 

AUTASUSTAMINE   

Absoluutklassi paremaid (I, II, III) või kolme paremat autasustatakse Järvamaa meistrivõistluste 
medali ja diplomiga. Noorte klassi kolme paremat autasustatakse meistivõistluste diplomi ja 
vanuseklassi medaliga. Kui noorte vanuseklassis osaleb vähem, kui 4 individuaalvõistlejat, 
antakse välja vaid esikoha medal. 

ÜLDISELT 

 Kõik juhendis määratlemata organisatsioonilised küsimused lahendab peakohtunik võttes aluseks 
Eesti Tennise Liidu veebilehel toodud tennisereeglid. http://www.tennis.ee/mangima/tule-
mangima/punktid-reeglid-ja-etikett /  

Kõik tulemused ja pildid ob avalikud ning avaldatakse www.jarvasport.ee või/ja korraldaja 
kodulehel. 

 

Mängurõõmu soovides Türi Tenniseklubi MTÜ 

 


