
Saare maakonna naiste võrkpalli 2018.a 

meistrivõistluste juhend 
 
 

Eesmärk  

 
Selgitada välja 2018. aasta Saare maakonna Meister naiste võrkpallis. 
 
Võistkondadele 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. 
 
 
Aeg ja koht  

 
Võistlus toimub Leisi Keskkoolis 26.mail 2018. aastal. Täpsem ajakava selgub pärast 
võistkondade registreerimist. 
 
 
Osalejad  

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

• elavad, õpivad või töötavad Saare maakonnas; 
• on sündinud Saare maakonnas; 
• on vähemalt 3 aastat elanud Saare maakonnas; 
• kellel on otsene seos Saaremaaga (vanemad/vanavanemad, elukaaslane/abikaasa on 

saarlane). 
 
Ühes võistkonnas võib olla registreeritud maksimaalselt 3 Eesti või mõne muu riigi meistriliiga 
mängijat ja maksimaalselt 2 mängijat, kellel on vaid otsene seos Saaremaaga. 
Võistluseks võib iga võistkond registreerida kuni 10 liiget. 
 
 
Võistluse süsteem   

 
Täpsem võistlusssüsteem selgub peale võistkondade registreerimist. 
 
 
Mängutulemuste arvestamine 

 

Võistlusturniiril mängitakse kolme geimivõiduni (kui osavõtvaid naiskondi on kuni 4) või kahe 
geimivõiduni (kui osavõtvaid naiskondi on rohkem kui 4).  
Täpsem punktisüsteem selgub peale naiskondade registreerimist. 



Autasustamine  
 
Võitnud naiskonnale omistatakse tiitel “Saare maakonna MEISTER 2018”. Võistluse esikolmiku 
naiskonna liikmeid autasustatakse diplomite ja medalitega, võistkondi karikatega. 
 
 
Majandamine 

 
Ühe võistkonna osavõtumaks võistlusel on 40€ (nelikümmend eurot). 
 
Osavõtutasu tuleb tasuda ülekandega Saaremaa Võrkpalli Liit arveldusarvele 
EE372200221064381777 (selgituseks: 2018 Saare maakonna MV naistele ja võistkonna nimi) 
või enne mängude algust sularahas kohapeal.  
 
Võistluste kulud, mis kaetakse võistkondade osavõtumaksust, on järgmised: saali üür, kohtunike 
tasud, auhinnad, kirja- ja muu infovahetusele kulunud vahendid. 
 
  
Juhtimine ja korraldamine  

 
Võistluste juhtimise ja korraldamise teostab MTÜ Saaremaa Võrkpalli Liit. 
Võistlustel juhindutakse Eesti Võrkpalliliidu poolt heaks kiidetud võrkpallimäärustest, ka 01. 
jaanuarist 2009. aastast kehtima hakanud määruste muudatustest. Kõik juhendis määratlemata 
küsimused vaadatakse läbi peakohtuniku ja korraldustoimkonna poolt ning võetakse vastu 
asjakohased ning käesolevast juhendist lähtuvad otsused. 
 
 
Registreerimine  

 
Võistkonna registeerimiseks tuleb esitada e-posti teel (aadressile info@saarevolley.ee) oma 
naiskonna koosseis hiljemalt 13. maiks 2018.a (kaasa arvatud). 
 
Info: +372 520 3536 / Kristi Põld 
E-mail: info@saarevolley.ee 
 
 

 

MTÜ Saaremaa Võrkpalli Liit 


