
4. Muhu lahtised meistrivõistlused meeste võrkpallis. 
Juhend 

 
Eesmärk: Saare maakonna harrastusvõrkpallurite võistlusvõimaluste avardamine. 

Muhumaa meistermeeskonna ja Credit24 Rahvaliiga B – grupi Saare maakonna 

parima harrastusvõistkonna väljaselgitamine. 
 
Aeg ja koht: Meistrivõistluste põhiturniir toimub 15. oktoobrist 2012.a. kuni  10. 

märtsini 2013.a., osavõtvate meeskondade kodusaalides. Finaalturniir toimub Muhu 

Spordihallis (orienteeruv kuupäev on 16. märts 2013.a.). 

 
Läbiviimine: Võistlused korraldab Spordiklubi Muhu. Võistlusi juhib võistluste 

peakohtunik, kes koos peakorraldajaga lahendab ka kõik tekkinud protestid ja 

juhendis käsitlemata küsimused. 

 
Osavõtjad: Osaleda võivad võistkonnad, kes on komplekteeritud mängijatest, kes ei 

osale hooajal 2012/2013 EVF täiskasvanute meistrivõistlustel (meistrivõistlusteks 

loetakse nii meistri- kui ka kõik madalamad liigad) ega osale Credit24 Rahvaliiga A 

liiga turniiril. Võistkonna suurus kuni 12 mängijat. Võistkonna mängijate nimekiri 

edastada e- postiga turniiri peakorraldajale hiljemalt põhiturniiri esimese mängu 

alguseks. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise.  

 
Võistlussüsteem: Meistrivõistluste põhiturniir toimub kaheringilisena, kodu - võõrsil 

mängudena, kus kõik mängud mängitakse rahvusvaheliste saalivõrkpalli määruste 

järgi süsteemis parem viiest geimist. Mängu võit 3:0 ja 3:1 annab võitjale 3 punkti ja 

kaotajale 0 punkti ning 3:2 võit annab võitjale 2 punkti ja kaotajale 1 punkti. Võrdsete 

punktide korral lähtutakse põhiturniiri paremusjärjestuse selgitamisel 

rahvusvahelistest saalivõrkpalli määrustest.  

Põhiturniirile järgneb ühepäevaline finaalturniir, mille täpsem süsteem selgub pärast 

eelregistreerimist, korraldajad eelistavad järgmist finaalturniiri kava: põhiturniiri kaks 

parimat võistkonda pääsevad otse finaalturniiri poolfinaali. Finaalturniirile pääsevad 

ka põhiturniiri kolmas kuni kuues võistkond, kes selgitavad veerandfinaalides kaks 

poolfinalisti. Finaalturniiril mängitakse kõik mängud parim kolmest geimist.   

 

Üldeeskirjad: Koduvõistkond edastab mängujärgsel päeval telefoni teel 

peakorraldajale mängu tulemuse koos geimipunktidega, esimesel võimalusel ka 

mänguprotokolli. Iga vooru mängud tuleb pidada hiljemalt ajakavas näidatud 

kuupäevadeks. Kui võistkonnad ei jõua vooru mängupäeva määramisel 

kokkuleppele, siis määrab mängu toimumisaja peakohtunik (mittekokkuleppeliste 

mängude toimumise kindlustab korraldaja Muhu Spordihallis nädalavahetustel). Kui 

ka peakohtuniku määratud ajal ei saavutata kokkulepet, siis läheb mõlemale 

võistkonnale kirja loobumiskaotus. Juhul, kui võistkonnad lepivad omavahel kokku 

mängu pidamise hilisemal ajal kui korraldajate poolt koostatud ajakava ette näeb, siis 

on nad kohustatud sellest informeerima korraldajaid ajakavas ettenähtud mängu 

eelsel nädalal. Edasilükatud mängud tuleb pidada hiljemalt kahe nädala jooksul 

alates ajakavas ettenähtud mängupäevast. 

 



Majandamine: Koduvõistkond kindlustab (ja vajadusel tasustab) mängusaali, I 

kohtuniku ja sekretäri (ka tabloo) olemasolu. Soovi korral on külalisvõistkonnal õigus 

võtta mängule kaasa mängu II kohtunik, kelle kulud katab külalisvõistkond ise. 

Finaalturniiri kohtunikud kindlustab korraldaja, samuti kannab korraldaja 

mittekokkuleppeliste mängude toimumise korral saali üüri ja kohtunike kulud. 

Võistkondade transpordiga seotud kulutused kannavad võistlejaid lähetavad 

organisatsioonid või võistlejad ise. 

Osavõtumaks on võistkonnale 45,00 eurot, mis tuleb kanda põhiturniiri esimese 

mängu alguseks spordiklubi Muhu arveldusarvele nr. 221021728360 Swedbangas,  

märgusõna “võrkpall“. 

 
Autasustamine: Meistrivõistluste autasutamine toimub finaalturniiril, finaalkohtumise 

järgselt. Kolme parimat võistkonda autasustatakse karikaga, võistkonna liikmeid 

medali ja diplomiga. Välja on pandud eriauhinnad võistkondadele ja parimatele 

mängijatele. Meistrivõistluste võitja omab õigust esindada Saare maakonda Credit24 

Rahvaliiga B liiga lääneregiooni vaheturniiril. 

 
Eelregistreerimine ja info: Eelregistreerimine palume teostada 07. oktoobriks 
2012.a.. Eelregistreerimisel palume võistkondadel nimetada võistkonna kodusaal ja 

mängupäevade (koos kellaaegadega) variandid ning kontaktisiku e-posti aadress ja 

telefoninumber, samuti osavõtumaksu tasumiseks vajalikud ülekandearve maksja 

kontaktid. Meistrivõistluste jooksvad tulemused ja ajakava on kättesaadavad Muhu 

valla kodulehel: www.muhu.ee ja Saaremaa Spordiliidu kodulehel: 

www.saaresport.ee. 

 

Eelregistreerimine palume teostada (samuti lisainfo meistrivõistluste kohta) telefonil: 

5065161 Kalev Kütt (peakorraldaja), e- post: kalev@kuressaare.ee või 

5082088 Raimond Nau (peakohtunik), e-post: raimondnau@hot.ee 

 

SPORDIKLUBI MUHU 


