
Põlva maakonna TENNISE meistrivõistlused  

Juhend 

 
 
EESMÄRK: 
Populariseerida tennisemängu Põlva maakonnas ja selgitada välja Põlva maakonna meistrid tennisemängus 
kavasolevates mänguliikides. 
OSALEJAD: 
Põlva maakonna tennise meistrivõistlustel võivad osaleda Põlvamaaga seotud kodanikud (nt, sünnikoht, 
elukoht, töökoht, kool jne) 
AEG JA KOHT: 
Võistlused toimuvad 22. juulist – 1.augustini 2022 Põlva Tenniseklubi välisväljakutel Metsa tn. 
MÄNGULIIGID: 
* meeste üksikmäng 
* naiste üksikmäng 
* meespaarismäng 
* naispaarismäng 
* segapaarismäng 
EELREGISTREERIMINE: 
Osalejatel saata kirjalik kinnitus turniiril osalemise kohta meiliaadressile info@polvatennis.ee hiljemalt 
20.juuli kella 22.00-ks. Registreerimisel märkida ära: täisnimi; võistlusklass; kontakttelefoni number . 
VÕISTLUSKORRALDUS: 
Võistluste peakohtunik on Indrek Talgre, tel. 503 4977 
Võistlused viiakse läbi karikasüsteemis (kaotaja langeb välja). Asetuse tabelisse saavad üksikmängudes 
2021.a. 2 paremat.  
Loosimine toimub 21. juulil 2022 ja tabelid pannakse üles Põlva Tenniseklubi kodulehele 
www.polvatennis.ee/turniirid 21. juulil 2022 kella 15.00-ks. Võistlusmängudega saab alustada peale tabelite 
avalikustamist Põlva Tenniseklubi kodulehel.  
Väljaku broneerimine tehakse võistlejate poolt www.polvatennis.ee kodulehel, leppides eelnevalt 
vastasmängijaga mänguaja kokku. 
Mängude tulemused teatab võitja peale mängu lõppu peakohtunikule või meiliaadressile 
info@polvatennis.ee 
REGLEMENT Võistluskohtumised mängitakse parem 3-st setis kiire lõppmänguga seisult 6:6. 
Paarismängudes mängitakse seisult 40:40 otsustav punkt (No Ad ) Segapaarismängus otsustavat punkti 
mängides servib naine naisele ja mees mehele. Miinusringe ei mängita, välja arvatud 3.-4. koha mäng, mis 
peetakse finaalide päeval. 
Poolfinaalid ja finaalid mängitakse 30.juuli-01.august 2022.a. 
AUTASUSTAMINE: Kõikide võistlusklasside 3 paremat autasustatakse medalite ja diplomitega.  
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik võttes aluseks Eesti Tennise Liidu 
veebilehel toodud tennisereeglid. 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik võttes aluseks Eesti Tennise Liidu 
veebilehel toodud tennisereeglid. 
 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisukorra eest ise. Võistluskeskuses palume rangelt järgida 
terviseameti soovitusi! Kui tunned ennast tõbisena (nohu, köha, palavik), siis jää koju! 
Registreerimisega üritusele aktsepteerib osavõtja käesolevat juhendit ja annab nõusoleku avaldada enda 
tulemuse võistlusprotokollis, lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja videomaterjali ürituse 
propageerimiseks määramata aja jooksul. 
 
Mängurõõmu soovides  
Põlva Tenniseklubi  
Põlva Maakonna Spordiliit 


