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EESTI NOORTE 2018.a. MINIVÕRKPALLI MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND
U-12 (E) vanuseklassile
MINIVÕRKPALLI ARENDAMISE EESMÄRK:
* Elavdada võrkpallihuvi ning noorendada võrkpalliga alustajate ringi
* Laiendada võrkpalli kandepinda regioonides, sh üldhariduskoolides
* Kindlustada üleriigiliste meistrivõistluste läbiviimise kaudu noorte võrkpallikoondistele
järelkasv
MINIVÕRKPALLI OLEMUS JA REEGLID:
* Mänguväljaku suurus on 14 x 6 m. Keskjoonest 2 m kaugusel peab olema
märgitud ründejoon. Võrgu kõrgus nii tütar-kui ka poeglastele on 200 cm.
* Mängupallina kasutatakse Eestis ametlikult kasutatavaid võrkpalle. Erimeelsuste korral
loositakse ametlike pallide hulgast mängu pall. Välisvõistlustel võib vihma korral
kasutada rannavõrkpalle.
* Mängitakse kolmest geimist parem, sh kolmas geim 15-punktini (iga pall punkt),
kahepunktilise eduni.
* Mängureeglitena kasutatakse FIVB kehtivaid reegleid, koos järgnevate erisustega:
mäng toimub 4 : 4 vastu (kolm eesliinis, üks tagaliinis) vahetusmängijaga
kasutamine pole kohustuslik;
vahetusmängija kasutamise puhul igal kohavahetusel tuleb vahetusse mängija,
kes liigub tagant tsoonist ette tsooni 4, tema asemele läheb väljakule
vahetusmängija;
mängu käigus peavad mängijad säilitama oma mängutsoonid (st. eesliini
mängijad peavad olema kogu aeg samas järjekorras 4-3-2) tsoonis 3 olev
mängija täidab sidemängija ülesandeid;
geimi jooksul võib teha ühe täisvahetuse (sisse-välja);
mängus osalevaid mängijaid võib vahetada geimide vahel, millest informeerib
treener mängu kohtunik/sekretäri;
pall pannakse mängu eest–alt pallinguga, käelt palling on lubatud;
võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti;
paremuse selgitamine turniiril toimub alljärgnevalt:
kahe võistkonna võrdse punktide arvu korral määrab paremuse omavaheline
mäng, kolme ja enama võistkonna puhul otsustab paremusjärjestuse suurem
võitude arv antud võistkondade omavahelistes kohtumistes, selle võrdsuse
korral otsustab kohtumistes saavutatud geimide, nende võrdsuse korral
geimipunktide suhe.
1. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad regionaalsetest turniiridest ning finaalvõistlusest.
Regionaalsed võistlused toimuvad ajavahemikul
oktoober 2017.a. – mai 2018.a.
Finaal toimub nii tüdrukutele kui ka poistele
16. mai 2018.a.
Kohila välisväljakutel
Igas regioonis korraldatakse á 3 turniiri erinevatel kohtadel:
- I turniir –november-detsember 2017.a.
- II turniir – jaanuar-veebruar 2018.a.
- III turniir – aprill-mai 2018.a.
Turniiril I kohale tulnud võistkond saab 10 punkti, II-8p. , III-7p. jne.
Võrdsete lõpp-punktide korral saab kõrgema koha III turniiril eespool lõpetanud võistkond.
Kolme turniiri põhjal kogutud punktide alusel pääsevad iga regiooni 2 paremat poiste ja
tütarlaste võistkonda finaalturniirile.
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Regiooni koordinaatorid on kohustatud eelnevalt teavitama EVF-i turniiride toimumise ajad
ning võistluste järgselt edastama turniiri tulemused.

2. Osavõtjad
Võistlustest võivad osa võtta 2007/2008.a. sünd. ja noorematest mängijatest komplekteeritud
spordikoolide, klubide ja koolide võistkonnad. Võistkonda kuulub kuni 7 mängijat + 2 treenerit.
Võistkonda üles antud mängija mängib regionaalsetel turniiridel ühes võistkonnas.
Finaalturniirile jõudnud võistkondi võib täiendada mängijatega oma klubi/spordikooli
väljalangenud võistkondadest (või mängijaga, kes pole varem antud võistlussarjas osalenud).
Mängijate vahetamine finaalturniirile jõudnud võistkondade vahel ei ole lubatud.
3. Võistluste süsteem ja koordinaatorid
 Põhja regioon I: Tallinn (MTÜ Tallinna VK, VK Täht, Palusalu SK), Hiiumaa,
Selver/Oru
Regiooni koordinaator:
tütarlastel
- Anatoli Kuprijanovitš 5543203 Palusalu SK
Poistel
- Marko Vantsi 51996080 MTÜ Tallinna VK
 Põhja regioon II: Harjumaa ja Järvamaa ( SK Tats, Paide VK, Kohila VK, SK ATO, Keila
VK jne.)
Regiooni kordinaator:
poistel
- Piret Reinfeldt 5042105 Paide VK
tüdrukutel
- Piret Reinfeldt 5042105 Paide VK
 Lõuna regioon: Võrumaa, Tartumaa, Valgamaa, Põlvamaa
Regiooni koordinaator:
tütarlastel
- Margit Kööbi – 518 6427 Tartu SS Kalev
poistel
- Hendrik Rikand – 53400379 SK Duo
 Ida regioon: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Põltsamaa, Jõgeva
Regiooni koordinaator:
tütarlastel
- Ellen Aros – 521 3433
Rakvere SK
poistel
- Mati Merirand – 5102457 Rakvere SK
 Lääne regioon: Pärnumaa, Saaremaa, Viljandimaa
Regiooni koordinaator :
tütarlastel
- Merle Keerutaja – 514 1535 Viljandi SK
poistel
- Toomas Jasmin – 5267306 Pärnu VK/SK
4.Võistlustele registreerimine
Osalemiseks I ja II turniiril tuleb korraldajale esitada EVF vorm N-02 koos õpilaspiletitega vm
isikut tõendavate dokumentidega. Peale I ja II regionaalturniiri tuleb korraldajatel saata
võistkondade N-2 vormid EVF-i.
Alates III turniirist toimub osalemiseks registreerimine hiljemalt enne regionaalse turniiri
algust maia.volley.ee andmebaasis (AB). Turniiri korraldajale esitada enne võistluste
algust andmebaasi väljatrükk registreeritud võistkonna koosseisust (NB! Mitte segi
ajada klubi poolt litsenseeritud mängijate nimekirjaga) või samade andmetega täidetud EVF
vorm N-02 koos õpilaspiletitega vm isikut tõendavate dokumentidega. Peale III
regionaalturniiri tuleb korraldajatel saata võistkondade N-2 vormid EVF-i.
Finaalturniiri korraldajal on kohustus kontrollida esitatud nimekirjade õigsust aadressil
livestats.volley.ee olevate võistkonna andmetega (võistkonna koosseis AB-s). Erisuste korral
loetakse kehtivaks AB andmeid ning võistkonda mittelisatud mängijad ei saa võistlustel
osaleda.
5. Majandamine
Finaalvõistlustel osavõtumaks võistkonna kohta 15.- EUR, mis tasutakse finaalvõistluste
korraldajale, kellel on kohustus soovijatele väljastada sularahatšekk. Kõik lähetusega seotud
kulud kannavad lähetatavad organisatsioonid. Regionaalsete turniiride läbiviimisega seotud
kulutused kannab iga turniiri korraldaja.
Finaalturniiri kohtunike tasu kannab EVF.
6. Autasustamine
Finaalturniiri 3 paremat võistkonda autasustatakse karikaga, võistkonna liikmeid ja treenerit
medalite ja mälestusesemetega.
7. Üldeeskirjad

U-12 vanuseklassi meistrivõistluste ametlik mängupall on MIKASA MVA 200.

