Põlva maakonna koolide 4.-5.kl. tüdrukute ja poiste
meistrivõistlused rahvastepallis
Dumle rahvastepalli alagrupp

Juhend
I
EESMÄRK
1. Populariseerida spordiharrastust õpilaste hulgas.
2. Pakkuda võistlusvõimalusi maakonna koolinoortele.
3. Selgitada Põlva maakonna koolide 4.-5.kl. tütarlaste ja poiste meistrid rahvastepallis.
4. Selgitada võistkonnad, kes esindavad Põlva maakonda Eesti Koolispordi Liidu DUMLE
rahvastepalli piirkonnavõistlusel.
II
AEG JA KOHT
5. Võistlus toimub 8.novembril 2018.a. Mesikäpa Hallis. Võistluste algus kell 9.30.
III
OSAVÕTJAD
6. Osaleda võivad kõik Põlva maakonna koolide 4.-5.kl. tüdrukute ja poiste võistkonnad.
Võistkonna nimeline ülesandmisleht võistlejate täpse sünniajaga (kuupäev, kuu,
aasta) esitatakse korraldajale võistluspäeva hommikul.
7. Võistkonna suurus 8 mängijat, õpetaja. Väljakul viibib üheaegselt 6 (5+1) mängijat.
IV
LÄBIVIIMISE SÜSTEEM
8. Võistlused toimuvad vastavalt rahvastepalli võistlusmäärustele (vt. E. Isop
“Liikumismängud”, kasutame sellel aastal erisust, st „tabatud mängija” platsilt ei lahku.
„Tabatud mängija” ei tohi palli puudutada. Kaptenit saab vahetada ajal, mil pall on oma
võistkonna valduses. Vabad mängijad võivad kapetnit aidata, neid saab vahetada geimi
alguses.)
9. Mängitakse 3-st geimist parem (3x4 minutit, st 4 minutit või geimi võidab võistkond, kes
saavutab kõige ennem 10 punkti).
10. Mängitakse väljakul suurusega 9x18m (võrkpalliväljak).
11.Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Võistkondade
paremusjärjestuse määrab kogutud punktide arv. Võrdse arvu punktide korral kahel
võistkonnal määrab paremuse omavaheline mäng. Kolme ja enama võistkonna võrdsete
punktide korral arvestatakse:
1. omavaheliste mängude punktide arvu;
2. omavaheliste mängude geimide suhet;
3. omavaheliste mängude geimipunktide suhet.
V
AUTASUSTAMINE
12. Põlva maakonna koolide rahvastepalli meistrivõistluste paremat võistkonda nii
tütarlaste kui poiste osas autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali,
diplomi ja auhinnaga. II ja III koha võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade
liikmeid medali, diplomi ja auhinnaga.
VI
MAJANDAMINE
13. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kannab Põlva
Maakonna Spordiliit.
14. Võistkonna lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav kool.

VII
ÜLDISELT
15. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendavad võistlustel osalevate
koolide õpetajad koos peakohtunikuga.
Kohtunikebrigaadid (minimaalselt 3 noort) kindlustavad Põlva Kool, Räpina
Ühisgümnaasium ja Vastse-Kuuste Kool.
Võistluste peakohtunik on Ulvi Musting.
16. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga ja lubab
avalikustada võistlustulemused ning kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja
filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT

