
 

 

 

VILJANDIMAA 2019.a. VÕRKPALLI MEISTRIVÕISTLUSTE 

J U H E N D 

Eesmärk 

Selgitada välja 2019.a. Viljandimaa meistrid võrkpallis nii nais- kui meeskondadele. 

Populariseerida võrkpalli Viljandimaa elanike hulgas. 

Aeg ja koht 

Võistlused toimuvad veebruarist 2019.a. kuni maini 2019.a. Mängud toimuvad 

osavõtvate võistkondade spordibaasides kohalesõitudega. Võistluste Final Four toimub 11.mai 2019. 

Viljandi spordihoones. 

Osavõtjad 

Võistlustest võivad osa võtta Viljandi linna ja Viljandi maakonna klubide, valdade, firmade, 

koolide ja ükskõik milliste ühenduste võistkonnad. Mängija võib olla registreeritud ja mängida 

ainult ühe võistkonna koosseisus. Võistkonna suuruseks on 12 mängijat + kaks treenerit. 

Võistkonnas on lubatud mängida kahel vabariigi meistriliiga mängijal. Iga võistkonnas kirjas olev 

mängija peab osalema vähemalt 37,5 % mängudest.  

Korraldamine ja läbiviimine 

Võistlused korraldab ja viib läbi Viljandimaa Spordiliit koos spordiklubide ja omavalitsustega. 

Võistluste peakohtunik  on naiste osas Margit Keerutaja 5092386 

Võistluste peakohtunik on meeste osas Tauno Lipp 51980229 

Võistluste süsteem: 

Mängitakse „parem viiest“ geimist. Selgitatakse välja kõik kohad lõpuni. Võit annab kas 

3 (3 : 0; 3 : 1) või 2 (3 : 2) punkti, kaotus 1 (2 : 3) või 0 (0 : 3; 1 : 3) punkti. Punktide 

võrdsuse korral otsustab paremuse võitude arv, edasi üldine geimide suhe, selle võrdsuse 

korral üldine geimipunktide suhe. 

Vastuvõtja võistkond garanteerib võistluspaigas nõuetekohase saali, kohtunikud ja sekretäri. 



Täpne võistlussüsteem selgub peale võistkondade registreerimist. 

Peale finaalmänge toimub pidulik autasustamine. 

Autasustatakse I – III koha saavutanud nais- ja meeskondi karika ja diplomiga. 

Võistkonna liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga. 

Majandamine 

Osavõtumaks võistkonnale on 150 € . Võistluste tehnilise läbiviimise ja osavõtuga seoses olevad 

kulud kannavad osavõtjad.  Kohtuniketasude eest vastutab korraldaja.  

Registreerimine 

Registreerimine tuleb teostada võistkondadel Facebooki lehel Viljandi meistrivõistlused võrkpallis 

vastava google docs ankeedi kaudu, tähtaeg 30.01.2019 

Võistkonna registreerimislehel peavad olema iga võistkonna liikme kohta alljärgnevad andmed, 

ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ja kuupäev. Samuti kontaktisik või kapten koos 

kontakttelefoniga!!! 

Mängud algavad veebruaris 2019.a. vastavalt ajakavadele. 

NB! 

Hooaega alustanud mängija võistkonda vahetada ei saa! 

Üldiselt 

Mängude ajakava muutmine ei ole lubatud. Ettenägematute asjaolude ilmsiks tulekul on vaja 

vastasvõistkonda teavitada kolm päeva ette ajakava muudatusest ning kokku leppida uus 

mänguaeg , informeerida ka kindlasti võistluste peakohtunikku. 

Lõppenud mängude tulemused palume koheselt saata peakohtunikule ja e-mail aadressile 

keerutajamargit@gmail.com või  tauno.lipp@volley.ee 

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja läbiviija poolt vastavalt 

kehtivatele võistlusmäärustele. 


