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EESTI 2019.a. VÕRKPALLIMEISTRIVÕISTLUSED
JUHEND
NAISTE I LIIGA
Eesti meistrivõistluste korraldamise põhimõtted on määratud EVF tegevusjuhendiga.
1. EESMÄRK
1.1 Selgitada Eesti 2019.a. võrkpallimeistrivõistluste võitjad naiste I liigas (edaspidi – I liiga).
Laiendada naiste võrkpalli kandepinda Eestis.
2. OSALEMINE
2.1 I liigas võivad osaleda kõik mängijad, kes osalevad hooajal 2018/2019 EVF täiskasvanute
meistrivõistlustel omades farmklubi lepingut. * Ühel meistriliigaklubil võib olla maksimaalselt 2
farmklubi lepingut.
2.2 I liiga võistlustel võivad osaleda noorteklassi kuuluvad mängijad.
2.3 I liiga võistlustel on lubatud mängida harrastusvõrkpalluritel, kes on üles antud Rahvaliiga I
tugevusgrupis,
kuid
mitte
madalamal.
3. VÕISTKONNA KOOSSEIS
3.1 Hooajaks võib iga klubi registreerida maksimaalselt 20 võistkonna liiget, st 18 mängijat ja 2
ametnikku. Igaks mänguks võib moodustada maksimaalselt 16 liikmelise võistkonna, st 14
mängijat ja alljärgnevad 2 ametnikku: võistkonna esindaja, peatreener, treener, füsioterapeut.
LIBERO kasutamise reeglid
Võistkonnas on maksimaalselt 14 mängijat, kelle seas peab olema 2 liberot. 2 libero kohustus
on ka 13. mängija korral. Minimaalne võistkonna liikmete arv 1 libero puhul on 8 (7+1).
Minimaalne võistkonna liikmete arv 2 libero puhul on 9 (7+2).
3.2 Esiliiga võistkonda on võimalik üles anda maksimaalselt 7 samal hooajal Eesti Meistriliigas
litsenseeritud mängijat.
4. SÜSTEEM
4.1 * Selgub pärast võistkondade registreerumist.
4.2 Mängud toimuvad ajavahemikul 1. oktoober 2018 – 1. mai 2019. Põhiturniiri ajakava
määratakse pärast võistkondade registreerumist. Play-offide ajakava pärast põhiturniiri lõppu.
4.3 EVF edastab võistkondadele voorude toimumise graafiku hiljemalt 10. september 2018.
4.4 Võistkonnad edastavad saaliajad EVF’ile hiljemalt 17. septembriks. Soojendus algab
vähemalt 30min enne mängu algust.
4.5 Juhul, kui võistkonnal tekib soov mängu aega muuta pärast ajakava kinnitamist EVF-i poolt,
on võistkond kohustatud informeerima EVF-i mitte hiljem kui 3 nädalat enne esialgset ajakavas
ettenähtud kuupäeva (e-postil: laura@volley.ee või tel: 5231971).
4.6 Juhul kui võistkond palub mänguaja muutmist vähem kui 3 nädalat enne ajakavas
ettenähtud kuupäeva ning vastasvõistkond ei ole muudatusega nõus, läheb võistkonnale kirja
loobumiskaotus.
5. REGISTREERIMINE
5.1 Võistkonna registreerimine tuleb sooritada läbi maia.volley.ee andmebaasi.
Registreerimismaks tuleb tasuda registreerimistähtajaks Eesti Võrkpalli Liidu kontole nr
EE072200221002100266 maia.volley.ee poolt genereeritud arve alusel.
Võistkonda saab võistlusteks registreerida kuni 3. septembrini 2018.
Pärast
3.
septembrit
2018.a.
võistkondi
I
liigasse

ei

registreerita.

5.2 I liigas osalemise tasu on 100 eurot võistkonna kohta, eraldi tuleb taotleda ka
mängijalitsents
summas
10
eurot
mängija.
5.3 Nimeline registreerimine tuleb sooritada läbi maia.volley.ee andmebaasi ning esitada EVFle ka EVF vormil TK-02 (kahes eksemplaris) hiljemalt 17.septembriks 2017.a.
ÜLESANDMISVORM PEAB OLEMA TRÜKITUD!
Mängijate lisaregistreerimine (17. septembrist 2018 kuni 7. jaanuarini 2019) on lubatud vaid
juhtudel kui:
- mängijate arv võistkonnas ei ületa 18;
- Iga täiendavalt lisatud mängija eest tasutakse 15 eurot registreerimistasu.
5.4 Farmklubi registreerimine EVF-is tuleb teha hiljemalt 17. septembriks 2018.a. ning maksab
130.- EUR-i, kusjuures klubi sisene farmvõistkonna leping registreeritakse EVF-is tasuta
(vastavalt EVF tegevusjuhendile 4.3.2, vt. EVF vorm TK-N – 07).
* Ühel meistriliigaklubil võib olla maksimaalselt 2 farmklubi lepingut.
Täpsustavad selgitused algava hooaja farmklubi kohta Naiste I liigas.
Kui mõlemast võistkonnast on farmilepingusse määratud 7 mängijat, siis play-offideks tuleb
need fikseerida samuti suhtes 7-7. Juhul kui farmklubi lepingus on suhe muu (n. 2-2, 3-2, 2-4
vms), siis enne play-offi peab olema koosseis määratletud sellises suhtes, et see arv ühes
võistkonnas ei ületa 7-t.
6. TULEMUSTE ARVESTAMINE
6.1 Mängud toimuvad kolme geimivõiduni. Võit annab kas 3 (3:0 ja 3:1) või 2 (3:2) punkti,
kaotus 1 (2:3) või 0 (1:3, 0:3) punkti, loobumine 0 punkti. Võitja selgitamisel arvestatakse esmalt
punktide, seejärel võitude arvu. Kahe või enama võistkonna võrdsete punktide ja võitude arvu
korral määrab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe
ning selle võrdsuse korral reastatakse võistkonnad omavaheliste mängude tulemuste alusel
arvestades eelnevaid põhimõtteid. Kahe loobumisega kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja
tema varasemate mängude tulemused tühistatakse.
6.2 Turniiritabeli lõppjärjestuse moodustudes toimuvad play-off mängud. Vt punkt 4. Süsteem.
7. KOHTUNIKUD
7.1 Mängu esimese ja teise kohtuniku määrab EVFi kohtunike toimkond, sekretär jääb
koduvõistkonna otsida.
7.2 Sekretäril litsentsikohustus puudub, kuid täita tuleb rahvusvahelist FIVB protokolli ja
asetuslipikuid.
7.3 Kohtunike tasustamise alused määratakse EVF juhatuse poolt kinnitatud kohtunike
tariifidega, mis on kättesaadavad EVF kodulehel. Kohtunike tasustamise kindlustab mängu
korraldav klubi.
7.4 Mänguprotokolli ja asetuslipikute olemasolu eest vastutab korraldav klubi. Protokollide ja
isekopeeruvate asetuslipikute saamiseks tuleb pöörduda EVF sekretariaadi poole.
7.5 Reegllite vastu eksimise korral on võistkonnale ette nähtud trahv vastavalt EVF
tegevusjuhendi lisale 1 (Tasumäärad).
8. STATISTIKA KOOSTAMINE
8.1
Hooajal
2018/2019
kasutatakse
Eesti
Meistrivõistlustel
EVF
veebipõhist
statistikaprogrammi. Kõikidel naiskondadel on soovituslik teha igast kodumängust statistika.
Statistika tegemisel märkida statistikaprogrammi pealtvaatajate arv, kohtunike arv ja mängu
kestvus.

9. AUTASUSTAMINE
9.1 Võitnud naiskonnale omistatakse 2018.a. I liiga võitja nimetus.
9.2 Naiskondi (I, II, III koht) autasustatakse karika ja diplomiga, naiskondade liikmeid (18
mängijat) ja 2 ametnikku autasustatakse medali ja diplomiga.
10. ÜLDEESKIRJAD
10.1 Võistluste korraldamise eest vastutab EVF koostöös turniire läbiviivate spordiklubidega
(võistkondadega). Kulutused, mis on seotud võistlejate võistlustele transpordi, toitlustamise ja
majutusega kannavad võistlejaid lähetavad organisatsioonid või võistlejad ise.
10.2 Toimunud mängu tulemuse peab koduvõistkond saatma 2h jooksul pärast mängu
lõppemist info@volley.ee või sms’iga +372 523 1971. Protokolli peab koduvõistkond saatma
kolme päeva jooksul skaneeritult (või digifoto) e-posti aadressile laura@volley.ee või EVF
faksile 6031551. Protokolli mittesaatmisel loeb EVF vastasvõistkonna võimaliku protesti mängu
kohta automaatselt õigustatuks.
10.3 I liiga ametlik pall on Mikasa MVA 200, omavahelisel kokkuleppel võivad võistkonnad
mängida ka mõne muu palliga.
10.4 Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendatakse EVF sekretariaadi poolt.
10.5 Mängijad, võistkonnad (klubid) ja klubides tegutsevad isikud kohustuvad järgima EVF
Tegevusjuhendi punktis 6 sätestatud Ausa Mängu põhimõtteid.
Võistluste korraldamine toimub vastavalt EVF Tegevusjuhendile (4.4), millele lisanduvad
alljärgnevad nõuded:
Naiste I liigas peab võistluse/mängu korraldaja tagama: võistluse läbiviimiseks saali (väljaku)
võrgu, antennid, kohtunikupuki (nõutav vähemalt 50 cm kõrgune vaade võrgu ülemisest äärest),
mõõdulati, tabloo, riietusruumid võistlejatele ja vajadusel kohtunikele, 3 mängupalli, pallipumba,
LIBERO asenduse puhul kontrastset värvi vesti või särgi, varumängijatele, pingid publikule.
*Nõuded mänguvormile: - spordisärgid ja -püksid peavad kõigil võistkonnaliikmetel olema
ühesugused ja sama värvi v.a. LIBERO; - mängijate spordisärgid peavad olema varustatud
numbritega 1-20, lubatud on erinumbrid ja - nimed mängusärkidel tingimusel, et meeskonnal on
vajalik vahetuslipik alati kaasas.
Võistlussärgi rinnal ja seljal peavad numbrid olema keskel ning nende värvus peab erinema
kontrastselt särgi värvist, rinnal peab number olema vähemalt 15 cm ja seljal vähemalt 20 cm
kõrge ning joone laius 2 cm, võistkonna kapteni särgil peab olema rinnanumbri all särgi värvist
erinevat värvi 8x2 cm suurune triip; - võistlusvormi all kantav alusriietus ( v.a. spetsiaalne
meditsiiniline lisavarustus) ei tohi olla mängija normaalses seisuasendis nähtav ning peab
olema sarnast tooni, mis võistlusvorm (mittekontrastne); 5 - ametiisikute (trenerid, arst,
füsioterapeut) vorm koosneb spordiülikonnast, särgist(polo) ja spordijalatsitest või
tsiviilpintsakust
ja
pükstest
(v.a.
füfioterapeut);

11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
11.1 Võimalikud protestid mängude läbiviimise ja tulemuste kohta tuleb esitada kolme päeva
jooksul pärast võistluste (mängu) lõppu kirjalikult EVF Sporditehnilise Toimkonna aadressil
(evf@evf.ee). Protesti esitamise korral tuleb tasuda protestilõiv 35 € (kolmkümmend viis eurot).
EVF arveldusarvele Swedbank a/a EE072200221002100266. Protesti rahuldamata jätmise
puhul protestilõivu ei tagastata.

