VÕRU MAAKONNA LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED
RANNAVÕRKPALLIS 2015
JUHEND
EESMÄRK: Populariseerida rannavõrkpalli maakonnas ning sisustada sportlikult suvevaheaega. Selgitada 2015.
aasta Võru maakonna meistrid rannavõrkpallis mees-ja naispaaridele ning noortele (kuni 18-aastased poisid ja
tüdrukud).
AEG JA KOHT: Naiste ja noorte maakonna meistrivõistlustel peetakse üks etapp. Meeste meistrivõistlused
koosnevad neljast etapist, mis toimuvad Tamula rannas asuvatel rannavõrkpalli väljakutel järgmistel
kuupäevadel ja kellaaegadel:
I etapp: kolmapäev 1. juuli kell 17.00 (mehed + noored tüdrukud 1997 ja hiljem sündinud)
II etapp: kolmapäev 15. juuli kell 17.00 (mehed + noored poisid 1997 ja hiljem sündinud)
III etapp: kolmapäev 22. juuli kell 17.00 (mehed+ naiste meistrivõistlused)
IV etapp: kolmapäev 5. august kell 17.00 (mehed finaaletapp)
REGISTREERIMINE: Registreerimine toimub 15 minutit enne võistluse algust kohapeal. Registreerimistasu 10
eurot paari kohta, noorsportlastele 5 eurot paari kohta.
OSAVÕTJAD: Võistlusest saavad osa võtta kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kuid meistrivõistluste punkte saavad
ainult paarid, kus vähemalt üks osapool on pärit Võrust või Võru maakonnast.
VÕISTLUSPALL: Mikasa VLS 300.
VÕISTLUSTE SÜSTEEM: Võistluste täpne süsteem selgub pärast registreerimist. Mängitakse rahvusvaheliste
rannavõrkpalli määruste kohaselt kahe miinuse süsteemis või alagruppides. Korraldajad jätavad endale õiguse teha
muudatusi olenevalt võistkondade arvust.
PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE: Turniirid mängitakse meespaaridele etappide kaupa ning punkte
etappidel arvestatakse järgmiselt: I koht: 15 punkti; II koht: 12 punkti; III koht: 10 punkti; IV koht: 8 punkti; V koht: 6
punkti; VI koht: 5 punkti; VII koht: 4 punkti; VIII koht: 3 punkti; IX koht: 2 punkti; X koht: 1 punkt. Võrdsete punktide
korral arvestatakse kõigepealt suurimat I kohtade arvu, siis suurimat II kohtade arvu jne. Tulemusi ning punktitabelit
saab jälgida Võru Võrkpalliklubi ning Võrumaa Spordiliidu kodulehelt.
PROTESTID: Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab esindajate kogu, kuhu kuuluvad
korraldajad (Aksel Saal, Marko Mett) ning Võrumaa Spordiliidu esindaja (Merike Õun).
AUTASUSTAMINE: Turniiri võitja saab nimetuse Võru maakonna 2015. aasta meister ning esimest kolme
võistkonda autasustatakse medalite, diplomite ja sportlike auhindadega.
VÕISTLUSTE KORRALDAMINE: Võistlused korraldab Võru Võrkpalliklubi koostöös Võrumaa Spordiliiduga.

