
SAARE MAAKONNA 2020. a.  

MEESTE VÕRKPALLI MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND 

 

 

1. Eesmärk  

Selgitada välja 2020. aasta Saare maakonna Meister meeste võrkpallis.  

Võistkondadel pakutakse võimalust treeningutel õpitu realiseerimist praktikas, anda 
mänguvõimalusi, elavdada ja suurendada võrkpallimängu haaret Saaremaal, tõmmata 
võrkpallialasesse tegevusse uusi ja soovitavalt värskeid tegijaid, propageerida võrkpallimängu, kui 
saarlaste vana ja traditsioonilist kollektiivset sportmängu.  

2. Läbiviimise koht ja aeg  
 
2.1.  Põhiturniir 28. - 29.11.2020. a. 
2.2.  Finaalturniir 19.12.2020.a. 

Mängud peetakse Kuressaare Spordikeskuses. 

3. Võistkonna koosseis  

Osaleda saavad Saare maakonnas tegutsevate klubide, seltside, spordikoolide, koolide ja teiste 
ühenduste koostatud võistkonnad, mis komplekteeritakse mängijatest, kes:  

1) elavad, õpivad või töötavad Saare maakonnas;  
2) on sündinud Saare maakonnas;  
3) on vähemalt 3 aastat elanud Saare maakonnas.  
 
Võistkonna koosseisu võivad kuuluda maksimaalselt 2 mängijat, kes ei vasta üleval toodud 
mängijatele sätestatud kriteeriumidele.  
 
Võistlusteks võib iga võistkond registreerida kuni 14 meeskonna liiget. Erandina võib registreerida 
lisaks mängijaid sünniaastaga 2005 ja nooremad (kuni 20 liikmeliseks meeskonnaks). Igaks 
mänguks võib moodustada maksimaalselt 12-liikmelise meeskonna, kellest kuni 2 mängijat võivad 
olla liberod.  

Medalitega autasustatakse kuni 14 meeskonnaliiget. Mängijaid vahetada ei tohi (kui 14 meest on 
üles antud, siis kustutada ja uut lisada ei saa). Mängija peab olema üles antud enne mängu algust ja 
sellest tuleb teavitada mängu kohtunikku, kes teeb vastava märkme protokolli. Kui mängija on 
mänginud ühe võistkonna eest juba vähemalt ühe mängu, siis antud sarjas ta teist meeskonda enam 
esindada ei tohi. Võistkonna nimekiri esitada enne turniiri algust peakohtunikule.  

4. Võistluste korraldamine  

Võistlused korraldab Saaremaa Võrkpalli Liit.  

Peakohtunik on Cristin Lepp.  

5. Võistluste süsteem  

Täpne võistlussüsteem selgub peale registreerimist, vastavalt registreeritud võistkondade arvule.  

 



6. Tulemuste arvestamine  

Põhiturniiri alagrupimängud mängitakse kahe geimivõiduni. Võit annab kas 2 (2:0) või (2:1) 
punkti, kaotus 1 (1:2) või (0:2) punkti, loobumine 0 punkti. Esmalt loetakse mängust saadud punkte, 
selle võrdsuse korral vaadatakse üldist geimide suhet ning selle võrduse korral üldist geimipunktide 
suhet. Alates poolfinaalidest ja kohamängudest mängitakse kolme geimivõiduni. Kahe 
loobumisega kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema varasemate mängude tulemused 
tühistatakse (sealjuures osalustasu ei tagastata).  

7. Finantseerimine  

Ühe võistkonna osavõtumaks võistlusel on 100 (ükssada) eurot. Osavõtutasu tuleb tasuda 
ülekandega Saaremaa Võrkpalli Liit arveldusarvele EE372200221064381777 (selgituseks: 2020 
Saare maakonna MV meestele_võistkonna nimi) või enne mängude algust sularahas kohapeal.  

Võistluste kulud (saalide üür, kohtunike tasud, auhinnad, kirja- ja muu infovahetusele kulunud 
vahendid) kaetakse võistkondade osavõtumaksust ja toetusustest.  

8. Kohtunikud  

Mängu kohtunikud ja sekretäri määrab ja ka tasustab Saaremaa Võrkpalli Liit.  

9. Autasustamine  

Võitnud meeskonnale omistatakse 2020. a. Saare maakonna Meistri nimetus. Esikolmiku 
võistkondi autasustatakse karikaga, võistkonna mängijaid medalitega, diplomitega ja meenetega.  

10. Registreerimine 

Võistkonna registreerimiseks tuleb esitada oma meeskonna nimi ja koosseis e-posti aadressile 
kristi.pold@gmail.com hiljemalt 13.11.2020.a. (kaasa arvatud). 

11. Üldeeskirjad  

Võistluste ametlikud mängupallid on MIKASA MVA 200 ja MIKASA V200W. 
 
Võistlustel juhindutakse kehtivatest võrkpallireeglitest.  
 

 

Info: 520 3536 / Kristi Põld 

E-post: kristi.pold@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Saaremaa Võrkpalli Liit  

03.11.2020 


