Saare Maakonna 2010.a. võrkpallimeistrivõistluste juhend
Eesmärk. Selgitada 2010.a Saare Maakonna meeste- ja naiste võrkpallimeistrid; pakkuda 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, saada ülevaade Saarte
Mängude kandidaatidest.
Aeg ja koht. Võistlused peetakse Saare Maakonna võimlates ja spordisaalides vahemikus
1. veebruarist kuni 01. maini 2010.a. Naiste meistrivõistlused peetakse eraldi plaani järgi.
Osalejad. Osalema lubatakse Saare Maakonnas tegutsevate klubide, seltside, spordikoolide, koolide ja teiste
ühenduste koostatud võistkonnad, kes on komplekteeritud sünnipäraste saarlaste või siis Saare Maakonnas
viimase aasta elanud mängijate baasil.
Võistkonna suurus on maksimaalselt 14 mängijat
Süsteem.
Variant I: 8- ja enama võistkonna osavõtul viiakse meeste võistlused läbi kolme-etapilisena. I etappeelring “n” võistkonna vahel, viiakse läbi kahe-kolme alagrupiturniirina (selgub peale võistkondade arvu
kindlakstegemist), mängides “parem viiest”. Võistkonnad paigutuvad alagruppidesse süsteemi “Uss” järgi
2009.a. karikavõistluste reitingu alusel. Karikamängudel mitteosalenud võistkonnad loositakse
alagruppidesse.
II etapp- peale I etappi moodustub kaks (kolm) tugevusrühma, kus võistkonnad kohtuvad omavahel 1
ringilisel turniiril. Tugevama rühma vaheturniiri neli esimest meeskonda paigutuvad otse ¼ finaali. III etappplay-offid, kus esimeses ringis (1/8 finaalis), kohtuvad võistkonnad 5.-..”n” koha saavutanud omavahel
järgmiselt: 8.-9. koht; 5.-12. koht; 6.-11. koht ja 7.-10. koht.
1/4 fin. kohtuvad tugevama rühma (1.-4.) 1/8 finaalide võitjatega vastavalt:1.ja 8.-9. võitja; 2.ja 7.-10. võitja;
3.ja 6.-11. võitja ja 4.ja 5.-12.võitja.
1/8 finaalide kaotajad selgitavad ühest kohtumisest üldjärjestuse kohad 9.-..”n”;
¼ finaalide kaotajad selgitavad ühest kohtumisest üldjärjestuse kohad 5.-8.
1/4 ja 1/8 finaalide kaotajate kohamängude süsteem kujundatakse peale võistkondade registreerumist 24.
jaanuariks, 2010.a.
Variant II: kuni 7 osaleva meeskonna korral mängitakse I etapp turniirisüsteemis 1 (2) ringi. II etapil
(play/offid) asetuvad 6-ese osavõtjate arvu korral eelturniiri kaks paremat võistkonda otse poolfinaali. 4.-5.
ja 3.-6. koha saavutanud selgitavad ¼ finaalkohtumistes poolfinalistid. 7 meeskonna osavõtul paigutub ainult
eelturniiri võitja otse poolfinaali.
5 osavõtva meeskonna puhul selgitavad eelturniiri 4.-5.võistkond, kes jätkab poolfinaalis mänge eelturniiri
võitja vastu.
Play- offid mängitakse kahest kohtumisest. Kui kahe kohtumise järel on kummalgi võistkonnal võrdne
geimide suhe, mängitakse “Kuldne geim” 15 punktini. Esimene kohtumine mängitakse turniiril tagapool
asetseva võistkonna väljakul. Selle puudumisel, Saaremaa Võrkpalli Liidu poolt kokkulepitud väljakul.
I ja II variandi ajagraafik.
Esimese etapi läbiviimise tähtaeg on 01. veebruar- 28. veebruar, 2010. (II variandi 1. ring)
II etapp (mängud vaheturniiridel- kahes või kolmes) peetakse 01. märtsist kuni 28. märtsini 2010.a. (II
variandi II ring)
Kohad 9.-“n” ja 5.-8.mängitakse eriplaani alusel 12.-25. aprillini, 2010.a.
1/8 finaalid peavad olema mängitud 06. aprilliks, 2010.a.

1/4 finaalid peetakse kuni 09.-11.aprillil, 2010.a. või mängitud 18. aprilliks, 2010.a.
½ finaalid 23.aprillist-25. aprillini, 2010.a.
Meeste finaalmäng ning 3.- 4. koha kohtumine mängitakse 30. aprillil ja 01. mail, 2010.a.
Mängutulemuste arvestamine. Kohtumise võit annab võistkonnale 2 punkti, kaotus 1 punkti ja mängule
mitteilmunud või loobunud võistkonnale märgitakse tabelisse
0 punkti. Ühe loobumisega (0-ga) kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema tulemused tühistatakse. Kui
kaks - või enam võistkonda koguvad ühepalju punkte, siis otsustab paremuse üldine parem võidetud ning
kaotatud geimide suhe.
Autasustamine. Esimesele kolmele kohale platseerunud nais- ja meeskondi autasustatakse vastavalt kuld-,
hõbe- ja pronksmedalitega ja diplomitega. Võistluste võitjale omistatakse tiitel: “Saaremaa 2010.a. meister”
Majandamine. Võistluste kulud: saalide üür, kohtunike tasud, kirja- ja muu infovahetusele kulunud vahendid
kaetakse võistkondade osavõtumaksudest, mille täpne suurus selgub peale võistluste lõppu vastavalt
laekunud arvetele, kuid mitte vähem kui 1000 krooni naiskondadele ning 2500 krooni
meeskondadele.(Osalejate arvu I variandi korral) Vähema meeskondade osavõtu korral kantakse
meistrivõistlustega seotud kulud vastavalt laekunud arvetele ( kohtunike tasud, saalide rent,
karikad/auhinnad, muud võistlustega seotud organiseerimiskulud).
Juhtimine ja korraldamine. Võistluste juhtimist teostab Saaremaa Võrkpalliliidu korraldustoimkond eesotsas
peakohtunikuga. Naiskondade turniiri viib läbi Saaremaa spordikool Siina Sillarti juhtimisel. Võistlustel
juhindutakse Eesti Võrkpalliliidu poolt heaks kiidetud võrkpallimäärustest, ka 01. jaanuarist 2009.a. kehtima
hakanud määruste muudatustest. Kõik juhendis määratlemata küsimused vaadatakse läbi peakohtuniku ja
korraldustoimkonna poolt ning võetakse vastu asjakohased ning käesolevast juhendist lähtuvad otsused. NB!
Eelpooltoodud tähtajad ei kuulu muutmisele ning mängud tuleb pidada ajakavas sätestatud kuupäevadel!
Registreerimine. Registreerimise viimane tähtaeg on 24. jaanuar, 2010.a., mil võistkonnad esitavad
kirjalikult oma lõpliku meeskonna koosseisu. Hilisemaid taotlusi ei arvestata!
Info ja registreerimine: 5528764, 4539644 – Edgar Haavik; 5182896 – Raimond Kannik. 56465980 – Sinaida
Sillart. E-mail: edgar.haavik@mail.ee , raimond@metra.ee
Reiting 2010.a meeste võrkpallimeistrivõistlusteks.
1.

Aspasia/Almerent

3,0

(2009.a. karikavõitja)

2.

Spordikool

4,0

(2009.a. karikafinalist)

3.

Javicar

1,625

4.

KG

0,9

5.

SK Muhu/Kehte

0,866

6.

Vanalinna KSK I

0,777

7.

Kaarma

0,642

8.

Valjala

0,307

9.

S-Link/Tesman

0,25

Kinnitatud Saaremaa Võrkpalli Liidu presidendi poolt jaanuaris, 2010.a.
Raimond Kannik.

