
Saare maakonna meistrivõistlused 

seeniorite võrkpallis 

JUHEND 

 
I Eesmärk: Pakkuda maakonna seeniorvõrkpalluritele võistlemisvõimalusi. Selgitada 
välja Saare maakonna parimad meeskonnad seenioride võrkpallis. 
  
II Korraldaja: Meistrivõistlusi korraldab Spordiklubi Muhu koostöös Saaremaa 
Spordiliidu ja Saaremaa Spordikooliga. Meistrivõistlusi juhib võistluste peakohtunik, 
kes koos peakorraldajaga lahendab tekkinud protestid ja kõik juhendis määratlemata 
küsimused. 
 
III Osavõtjad: Meistrivõistlustest võivad osa võtta tähtajaks registreeritud ja 
osavõtumaksu tasunud vabalt komplekteeritud võistkonnad. 
Osalema on kutsutud meeskonnad, kelle koosseisu kuuluvad mängijad, kes on 
sündinud 1975.aastal ja varem. Iga meeskonna koosseisu võib vajadusel kuuluda 
üks mängija, kelle sünniaasta on 1976. 
Mängijad peavad omama sidet maakonnaga, nad on kas sündinud, õppinud või 
elanud/ elavad Saare maakonnas või on maakonnas registreeritud spordiklubi 
liikmed. Meistrivõistlustel tohib mängija esindada ainult üht meeskonda. 
Võistkonna suurus – 10 mängijat.  
Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise. 
Võistkonna esindaja peab esitama mõlema karikaturniiri esimeseks mänguks 
võistkonna mängijate nimekiri.  
 
IV Aeg ja koht: Maakonna parimad seeniormeeskonnad selguvad kahe etapi käigus: 
I etapp - Kuressaare Spordikeskuse karikaturniir, mis toimub laupäeval, 28. 
märtsil 2015.a. Kuressaare Spordikeskuses. Mängude algusaeg kell 11.00. 
II etapp - Spordiklubi Muhu karikaturniir, mis toimub pühapäeval, 12. aprillil 
2015.a. Muhu Spordihallis. Mängude algusaeg kell 11.00. 
  
V Võistlussüsteem: Meistrivõistluste medalid antakse välja kahe etapi tulemuste 
põhjal, seenioride meister selgub kahe etapi kohapunktide liitmise teel. Võrdsete 
punktide korral saab otsustavaks tulemus viimasel etapil. Registreeritud meeskonnal 
on võimalik osaleda ka ainult ühel etapil.  
Iga turniiri täpsem võistlussüsteem selgub peale eelregistreerimist. Kuni viie 
võistkonna korral mängitakse turniirina, üle viie võistkonna korral mängitakse 
alagruppides, mille järel toimuvad kohamängud. Mängitakse üldjuhul parim kolmest 
geimist 25 punktini, otsustav geim 15 punktini, kõik 2- punktilise vahega.   
 
VI Majandamine: Osavõtumaks on võistkonnale 50,00 eurot, mis tuleb kanda 20. 
märtsiks 2015.a. Spordiklubi Muhu arveldusarvele nr. 221021728360 Swedbangas,  
märgusõna “võrkpall“ (vajadusel väljastame soovijatele ülekandearved) või 
võistluspäeva hommikul korraldajale sularahas. Ühel etapil osalemise korral on 
osavõtumaksu suuruseks 30,00 eurot. 
  



VII Autasustamine: Kolme parimat meeskonda autasustatakse maakonna 
seenioride meistrivõistluste medalite ja diplomitega. Mõlema turniiri võitnud 
meeskonda autasustatakse karikaga. Välja on pandud eriauhinnad võistkondadele ja 
parimatele mängijatele. 
 
VIII Info ja eelregistreerimine: Esindajatel palume teostada eelregistreerimine 
hiljemalt 25. märtsiks 2015.a. tel. 5065161 Kalev Kütt või e-posti aadressil: 
kalev@kuressaare.ee 
Ainult teisel etapil osalemise korral palume eelregistreerimine teostada hiljemalt 10. 
aprilliks 2015.a. 
 
Info ja tulemused ilmuvad jooksvalt Muhu valla kodulehel: www.muhu.ee, Saaremaa 
Spordikooli kodulehel: www.kuressaarespordikeskus.ee ja Saaremaa Spordiliidu 
kodulehel: www.saaresport.ee. 
 
 
 
KOHTUMISENI KURESSAARE SPORDIKESKUSES JA MUHU SPORDIHALLIS! 

mailto:kalev@kuressaare.ee
http://www.muhu.ee/
http://www.kuressaarespordikeskus.ee/
http://www.saaresport.ee/

