1.EESMÄRK JA ÜLESANNE
Võistlused viiakse läbi selgitamaks Eesti 2018.a. noorte meistrid rannavõrkpallis ning
rannavõrkpalli populariseerimiseks noorte hulgas.

2.VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT
Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 3.-5.august 2018 Tartu Rannakeskuses. Võistluste algus
on iga päev kell 10.00.
Mängupäevad vanuste kaupa on järgmised:




Reede:
Laupäev:
Pühapäev:

U20
U18 ja U14 (NB! U14 vanuseklass alustab kell 13.00)
U16

3.REGISTREERIMINE
Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Eesti Võrkpalli Liidu
koduleheküljel kuni 2.augusti kella 12.00-ni. Osavõtumaks 6.00 eurot võistkonna kohta
tasutakse enne turniiri algust korraldajatele võistluspaigas.
Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule hiljemalt kella
9.30-ks. Isikut tõendav dokument peab kaasas olema!
Vabade kohtade olemasolul saab turniirile registreeruda peakohtuniku otsuse alusel
ka võistluspaigas enne kella 9.30. Osavõtumaks 10.00 eurot tuleb tasuda turniiri korraldajatele
võistluspaigas.

4.OSAVÕTJAD
U14 vanuseklassis on osavõtuõigus 01.01.2005.a. ja hiljem sündinud, U16 vanuseklassis
01.01.2003.a. ja hiljem sündinud, U18 vanuseklassis 01.01.2001.a. ja hiljem sündinud ja U20
vanuseklassis 01.01.1999.a. ja hiljem sündinud lastel.
Eesti meistrivõistlustel võivad osaleda Eesti Vabariigi kodanikud.
Võistkonnad ei pea olema moodustatud sama spordikooli või -klubi mängijatest.
Võistkondade suurus on 2 mängijat. Varumängijaid võistkondades ei ole. Ühe spordikooli või
–klubi maksimaalne lubatud võistkondade arv ei ole määratud. Võistlustest osavõtt on
vabatahtlik ja omal vastutusel. Võistlejad vastutavad ise, et nad on iseseisvalt läbinud eelneva
tervisekontrolli. Soovituslik on omada tervisekindlustust.

5.VÕISTLUSVORM
Võistkonnakaaslastel on soovituslikult ühtne (sama värv, sama lõige) võistlusvorm.
Korraldajate nõudmisel on mängijad kohustatud kandma organisaatorite poolt antud

võistlussärke mängu eelsel soojendusel, mängu ajal, autasustamistseremoonial ning
võistlusjärgsel pressikonverentsil

6.VÕISTLUSPALL
Mikasa VLS 300.

7.VÕISTLUSTE SÜSTEEM
Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi süsteemis “parem kolmest geimist”.
Võistluste korraldaja peab kasutama ühte kahest mänguformaadist: kaks esimest geimi 21
punktini ja kolmas geim 15 punktini või kõik geimid 15 punktini. Kaheksa või vähema
võistkonna puhul mängitakse kahes algarupis (alagruppidesse paigutatakse „ussi“ süsteemis:
alagrupp A:1,4,5,8 ja alaprupp B:2,3,6,7). Üheksa või enama võistkonna puhul mängitakse
kahe miinuse süsteemis.
Tabelisse paigutamine toimub 2018.a karikavõistluste üldreitingu alusel. Üldreitingus
arvestatakse mängijate individuaalseid punkte kõikidel karikavõistluste etappidel. Võistkonna
punktid saadakse mõlema mängija punktide liitmisel. Võistkondade võrdsete punktide korral
asetus loositakse. Loosimise juurde kutsutakse loositavate võistkondade esindaja.
Võrgu kõrgused:
Poisid:
U-20 = 2.43 U-18 = 2.43 U-16 = 2.30 U-14 = 2.15
Tüdrukud:
U-20 = 2.24 U-18 = 2.24 U-16 = 2.15 U-14 = 2.10

8.ERISUSED REEGLITES
U14 ja U16 võistlusklassis on treeneri juhendamine lubatud kogu mängu vältel. U-14
vanuseklassis on lubatud pallinguna ainult altpalling.
U18 ja U20 võistlusklassis on treeneri juhendamine lubatud kogu mängu vältel, välja arvatud
pallivahetuste ajal. Samuti võib võistluste peakorraldaja vajadusel keelata U18 ja U20
võistlusklassis mängijate juhendamise pealtvaatajate (vanemate jt.) poolt pallivahetuste ajal.

9.MEISTRITE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE
Eesti 2018.a. noorte rannavõrkpalli meistrid selgitatakse 3.-5.augustil 2018.a. toimuvatel
vanuseklasside võistlustel. Võistluste võitja saab nimetuse Eesti 2018.a. U20, U18, U16 või
U14 vanuseklassi meister ning autasustatakse medalite ning diplomitega. Teiseks ja
kolmandaks tulnud võistkondi autasustatakse medalite ja diplomitega.

10.KOHTUNIKUD
Iga osalev võistkond peab vajadusel täitma kohtuniku ülesandeid, mängu kohtuniku määrab
võistluste korraldaja. Alates poolfinaalidest tagab kohtuniku korraldaja.

11.VÕISTLUSTE KORRALDAMINE
Võistluste läbiviimise eest vastutab Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli toimkond koos
võistlusi läbiviivate korraldajatega. Kulutused, mis on seotud võistlejate võistlustele sõidu,
majutuse ja toitlustamisega kannavad võistlejaid lähetavad organisatsioonid või sportlased ise.
Käesoleva juhendiga mitte reguleeritud küsimused lahendab RVT.

