Põlva maakonna 2018.a.
paarisvõrkpalli meistrivõistlused
naistele
I
EESMÄRK
1. Elavdada ja populariseerida võrkpallimängu harrastamist maakonna elanike hulgas ja
pakkuda neile võistlemisvõimalusi.
2. Selgitada maakonna meister naiste paarisvõrkpallis.
II
AEG JA KOHT
3. Võistlused toimuvad 5.mail 2018.a. Põlva Mesikäpa Hallis. Mängude algus kell 10.
III
OSAVÕTJAD
4. Osaleda võivad kõik Põlva maakonna spordiklubide, omavalitsuste, asutuste, koolide,
sõpruskondade võistkonnad, kes aktsepteerivad käesolevat juhendit.
5. Võistkondadesse võivad kuuluda Põlva maakonnas elavad, töötavad ja õppivad
mängijad, Põlva maakonnast mujale õppima läinud mängijad.
6. Võistlussarja vältel esindab võistleja ainult ühte võistkonda.
7. Võistkonna suurus on 2 mängijat.
8. Võistkonnal on soovituslik ühtne või sama värvi võistlusvorm.
9. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisukorra eest ise.
10. Erimeelsuste ja eritingimuste korral otsustab mängija osalusõiguse võistkondade
esindajate koosolek.
IV
LÄBIVIIMISE SÜSTEEM
11. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võrkpalli
võistlusmäärustele.
12. Süsteem ja punktiarvestus – selgub vastavalt osalevate võistkondade arvule.
13. Mängud toimuvad vastavalt mängude plaanile.
14. Kahe ja enama võistkonna võrdse arvu punktide korral otsustab paremuse üldine
geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe.
15. Kohtunikeks võivad olla kolmanda võistkonna mängijad, võrkpalli kohtuniku või
treeneri litsentsi omavad isikud.
16. Turniiri korraldaja tagab võistluspaiga korrasolu, mängutulemuse teatamise,
protokollide toomise-saatmise Põlva Maakonna Spordiliitu.
17. Protest (tasuline 10€) esitada peale mängu lõppu kirjalikult peakohtunikule. Selle kohta
tehakse märge protokolli ja informeeritakse mängu juhtinud kohtunikke, vastasvõistkonna
esindajat-kaptenit. Protest lahendatakse koos asjaosaliste, mängu juhtinud kohtunike ja
peakohtunikuga kohapeal. Protesti positiivse lahenduse korral saab protesti esitaja raha
tagasi, vastasel juhul läheb raha korralduskuludeks.
V AUTASUSTAMINE
18. Esikolmiku võistkondade liikmeid autasustatakse medali ja diplomiga.
VI MAJANDAMINE
19. Võistluste ettevalmistamise, läbiviimise ja autasustamisega seoses olevad kulud
kaetakse Põlva Maakonna Spordiliidu eelarvest.
20. Võistkondade võistlustele lähetamisega ning mängude korraldamisega seoses
olevad kulud kannab osalev võistkond/klubi/organisatsioon.
VII ÜLDISELT
21. Põlva maakonna meistrivõistluste ametlik mängupall on MIKASA MVA 200.
22. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peaohtunik
koos võistkondade esindajatega.
Võistluste peakohtunik INGRID MANDEL - 5203601, e-post ingman@hot.ee
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT

