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1. Eesmärk 
Selgitada Saare maakonna 2020. aasta Saare maakonna rannavõrkpalli Meister 

meesseenioritele. 
 
2. Läbiviimise koht ja aeg 
Mängud peetakse Kuressaare Supelrannas 18.august 2020. a. Võistluste algus kell 18.00.  
 
3. Võistkonna koosseis 
Saare maakonna rannavõrkpalli meistrivõistlustest meesseenioritele võivad osa võtta 
meesterahvad, kes on sündinud 1980.a. või varem ning:  
1) elavad, õpivad või töötavad Saare maakonnas,  
2) on sündinud Saare maakonnas, 
3) on vähemalt 3 aastat elanud Saare maakonnas.  
 
4. Võistluste süsteem 
Vastavalt Saare maakonna rannavõrkpalli meistrivõistlustele meesseeniorite registreerimise 
põhjal selgitatakse Saare maakonna rannavõrkpalli meesseeniorite Meister järgmiselt: 
1) alla 6 võistkonna registreerimise korral, mängivad kõik võistkonnad üksteisega läbi, 
2) 6 võistkonna puhul moodustatakse kaks alagruppi loosi teel. Mõlema alagrupi võitjad 
pääsevad otse poolfinaali. Mõlema alagrupi 2 ja 3 võistkond mängivad 
veerandfinaalkohtumise vastavalt: 
I alagrupi 2 VS II alagrupi 3 
I alagrupi 3 VS II alagrupi 2 
Veerandfinaalide kaotajad selgitavad Saare maakonna rannavõrkpalli meesseeniorite 
meistrivõistluste 5.-6.koha omaniku.  
Veerandfinaalide võitjad pääsevad mängima Saare maakonna rannavõrkpalli meesseeniorite  
meistrivõistluste poolfinaale, vastavalt juba poolfinaalidesse jõudnud alagruppide võitjate 
vastu.  
Poolfinaalide kaotajad selgitavad Saare maakonna rannavõrkpalli meesseeniorite 
meistrivõistluste 3.-4.koha omaniku. 
Poolfinaalide võitjad selgitavad Saare maakonna rannavõrkpalli meesseeniorite 
meistrivõistluste 1.-2.koha omaniku. 
 
Võistluste täpse süsteem selgub peale võistkondade registreerimist. 
 
5. Tulemuste arvestamine  
Võistlused mängitakse kahe geimi võiduni. Kaks esimest geimi mängitakse 21 punktini (iga 7 
punkti mängimisel vahetatakse platsil pooled) ja kolmas geim vajadusel 15 punkti (iga 5 
punkti mängimisel vahetatakse platsil pooled). Võit annab (2:0 ja 2:1) 2 punkti, kaotus (0:2 ja 
1:2) 1 punkti, loobumine 0 punkti. Punktide võrduse korral otsustab paremuse üldine geimide 
suhe ning selle võrduse korral üldine geimipunktide suhe. Kahe loobumisega kõrvaldatakse 



võistkond võistlustelt ja tema varasemate mängude tulemused tühistatakse (sealjuures 
osalustasu ei tagastata). 
 
6. Finantseerimine 
 
Ühe võistkonna osavõtumaks võistlusel on 10.- (Kümme) eurot. 
Osavõtutasu saab maksta enne mängude algust sularahas kohapeal.  
Võistluste kulud: auhinnad, kirja- ja muu infovahetusele kulunud vahendid, kaetakse 
võistkondade osavõtumaksust. 
 
7. Kohtunikud 
Mängu kohtunikud on Saare maakonna rannavõrkpalli meesseeniorite meistrivõistluste 
osalejad ise. 
 
8. Autasustamine  
Võitnud võistkonnale omistatakse 2020.a. Saare maakonna rannavõrkpalli 

meesseeniorite Meistri nimetus.  

Esikolmiku võistkondi autasustatakse medalite, diplomite ja meenetega. 
 
9. Üldeeskirjad 
Võistlustel juhindutakse kehtivatest rannavõrkpalli mängureeglitest. 
 
10. Võistluste korraldaja 

Võistluse korraldaja: Saaremaa Võrkpalli Liit 
Kontaktisik: Kristi Põld 
Kontakttelefon: 520 3536 
E-post: kristi.pold@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
Saaremaa Võrkpalli Liit 
13.08.2020 


