Rapla Tenniseklubi 2014 suviste MV juhend tennise üksikmängus
30.04.2014
1.EESMÄRK
Nautida suvist tennisemängu ja selgitada välja klubi meistrid üksikmängus.
2.AEG JA KOHT
Võistlused viiakse läbi üldreeglina Jõe tn., Rapla, saviliivaväljakutel. Poolte kokkuleppel võib
võistlusmänguks kasutada ka teisi väljakuid.
Põhiturniiri toimumisaeg: 12.05.14 – 20.07.14 kell 24:00
Play-off ehk kohamängud: 21.07.14 - 24.08.14 kell 24:00
3.OSAVÕTT
Turniirist võivad osa võtta kõik Rapla Tenniseklubis registreeritud mängijad või kutsutud
külalismängijad.
4.VÕISTLUSSÜSTEEM
4.1. Põhiturniir
 Põhiturniir mängitakse 2014 aastal kahes tugevusgrupis ehk liigas.
o 1.liigas 12 mängijat
o 2.liigas kuni 12 mängijat
 Mängijad asetatakse liigadesse eelmise aasta klubi suviste meistrivõistluste lõpptulemuste
järgi järgmiselt:
1.liiga:
o Suvise turniiri lõppkohad 1-10 asetuvad otse 1.liigasse. Ülejäänud kaks mängijat
määrab klubi juhatus.
o Reeglina on 2 juhatuse poolt määratavat mängijat eelmisel suveturniiril 11. ja
12.koha saavutanud mängijad. Erandkorras võib juhatuse otsusega määrata nendele
kohtadele klubiliikme, kellel puudub eelmise aasta turniirilt vajalik tulemus. Erandid
on näiteks:


Jooksvas klubi edetabelis esimese 12 seas olev mängija ei saanud vigastuse,
vms. tõttu eelmise suve turniirilt tulemust. (turniir jäi vigastuse tõttu pooleli,
ei saanud mängida, vms.)
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Klubisse lisanub uus mängija, kelle mängutase on samaväärne 1.liiga
mängijate omaga ning selgelt kõrgem kui 2.liiga mängijate oma.



Muu eelnevatega sarnane juhtum.

o Juhatus võib 1.liiga 11. ja 12. asetusega mängija selgitamiseks korraldada
kvalifikatsiooniturniiri või kvalifikatsiooni mänge. Kv.turniir või mängud peavad
olema peetud enne klubi suvise hooaja algust. Vastasel juhul saab 1.liigasse asetuse
mängija, kes oli eelmise suve turniiri lõppjärjestuses kõrgemal kohal.
o 2014 aastal otsustati, et 1.liiga 12.asetusega mängija selgitavad omavahel Riho ja
Toomas.
2.liiga
o Kõik ülejäänud mängijad.
 Mõlema liiga mängijad on jagatud kahte alagruppi. Alagruppides mängitakse kõik kõigiga läbi
ja mänguvoorude kaupa. Vt. juhendi lisa nr 2.
o 1.liiga – alagrupid A ja B
o 2.liiga – alagrupid C ja D
 Mängijad loositakse alagruppidesse tugevuspaaride alusel. Tugevuspaarid eelmise aasta
suviste meistrivõistluste tulemuste alusel. Uued klubi liikmed asetuvad tugevuspaaride
tabelisse nende liitumise järjekorras. Vt. juhendi lisa nr 1.
 Mängupaarid ehk mängijad võistlusmängus on paika pandud. Vt. juhendi lisa nr 3.
 Mängu võitja saab 2 punkti.
 Mängu kaotaja saab 1 punkti.
 Mängitakse süsteemis kolmest setist parem. Seisul 6:6 mängitakse „kiire lõppmäng“ seitsme
punktini.
 Kõik voorus olevad mängud tuleb ära mängida vooru lõpptähtajaks. Vt. juhendi lisa nr 3.
 Korraga mängitakse 2 vooru mänge ja käimasolevate voorude mänge võib mängida suvalises
järjekorras. Mängude õigeaegse toimumise eest vastutab kõrgema asetusega mängija.
 Voorude tähtaja lõppemisel tulemuseta jäänud mängude puhul toimub punktide
jagunemine järgmiselt:
o Kui mäng jäi pidamata mõlema osapoole tõttu (sh. põhjused seotud ilma, väljaku,
vms.), saavad mõlemad mängijad 0 punkti.
o Kui üks mängija annab loobumisvõidu (põhjuseks Eestist eemal viibimine, vigastus,
vms.), saab loobumisvõidu andja 0 punkti, loobumisvõidu saaja 2 punkti.
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Loobumisvõidu andmisel tuleb lähtuda austusest vastasmängija suhtes. Kui mängijal
on teada, et ta ei ole võimeline ette nähtud aja jooksul võistlusmängu mängima, on
aus anda loobumisvõit. Sama kehtib ka olukorra puhul, kui mängijale sobib
vooruperioodil ainult üks-kaks mänguaega, kuid need ei sobi vastasele ja vastasel on
tegelikult võimalik mängida vähemalt kolmel eri ajal.
Vaidluste korral lahendab küsimuse turniiri direktor.
 Poolte kokkuleppel võib mittekäivitunud (tuleviku) voorude mänge ette mängida, kuid
vastasel ei ole kohustus nõustuda varasema mänguga.
 Kõik mängu tulemused tuleb mängus osalejate poolt avaldada Rapla Tenniseklubi
koduleheküljel foorumis hiljemalt 2 päeva jooksul mängu toimumisest.
 Põhiturniiri paremusjärjestus kujuneb turniiril kogutud punktide alusel. Mida rohkem punkte,
seda parem koht. Võrdsete punktide korral on otsustav järgmine tähtsuse järjekord:
1. Omavaheline mäng. Kui tekib „surnud ring“, siis
2. üldine settide suhe (arvestatakse reaalselt toimunud mänge), selle võrdsuse korral
3. üldine geimide suhe (arvestatakse reaalselt toimunud mänge), selle võrdsuse korral
4. tõmmatakse loosi.
4.2. Play-off turniir
 Kohamängud mängitakse play-off süsteemis kõikide kohtade selgumiseni.
 Mängud peetakse kolmes play-off tabelis.
o Lõppkohad 1-8: põhiturniiri alagruppide A ja B (1.liiga) kohad 1-4.
o Lõppkohad 9-16: põhiturniiri alagruppide A ja B (1.liiga) kohad 5-6 ja alagruppide C ja
D (2.liiga) kohad 1-2.
o Lõppkohad 17-24: põhiturniiri alagruppide C ja D (2.liiga) kohad 3-6..
 Mängitakse süsteemis kolmest setist parem. Seisul 6:6 mängitakse „kiire lõppmäng“ seitsme
punktini.
 Mängijad asetuvad play-off tabeli 1.ringi vastavalt põhiturniiril saavutatud kohale. Mängu
võitja ja kaotaja asetub järgmisse mänguvooru vastavalt play-off tabelile. Vt. Lisa 4-1 (kohad
1-8), Lisa 4-2 (kohad 9-16) ja Lisa 4-3 (kohad 17-24).
 Mängud tuleb ära pidada ette nähtud tähtajaks.
 Tähtajaks pidamata mängus selgitatakse võitja loosimise teel. Loosimise viib läbi turniiri
direktor valides fortuunaks erapooletu isiku.
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Kui üks mängija annab loobumisvõidu, loetakse see mängija mängu kaotajaks ja tal on
võimalik turniiri play-off süsteemis jätkata. Loobumisvõidu saaja loetakse mängu võitjaks ja
ta jätkab turniiri vastavalt play-off tabelile.

 Turniiri lõplik järjestus kujuneb vastavalt play-off turniiri paremusjärjestusele.
5.PALLID
Mängitakse üldtunnustatud brändidega. Soovitavalt peetakse võistlusmängud uute või vähemängitud
pallidega. Tühjade pallide kasutamist üldjuhul vältida.
6.AUTASUSTAMINE
Parimatele klubi meened, kõigile mõnusaid elamusi.
7. MUUD
Kõik turniiriga üleskerkinud küsimused lahendatakse turniiri direktori poolt vajadusel konsulteerides
Rapla Tenniseklubi juhatusega.

Juhendi koostanud:
Turniiri direktor
Mihkel Nurm
56 844 919
mihkel.nurm@gmail.com
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