EVF noorte võistluste võistkondade registreerimise ja litsentside vormistamise kord
2020-2021 hooajal
Seoses mängijate elektroonilise internetipõhise andmebaasi maia.volley.ee (edaspidi AB) kasutuselevõtuga, kehtib
EVF noorte võrkpalli võistlustel osalemisel mängijate litsentseerimise kord ning litsentsitasud.
Kõikidele EVF liikmesklubidele ja spordikoolidele edastatakse kasutajatunnused ligipääsuks elektroonilisele AB-le,
mille kaudu sisestavad klubid kõik EVF võistlustel osalevad mängijad andmebaasi (vt lisatud AB kasutamisjuhend).
Kõik mängijad loetakse litsentseerituteks sisestamise hetkest alates ning uutele mängijatele genereeritakse
süsteemi poolt litsentsi numbrid.
Juba sisestatud mängijat ei ole vajalik enam järgnevatel hooaegadel sisestada ning ta jääb klubi nimekirja kuni
selle liikmeks olemise ajani. Üleminekud vormistab vajadusel EVF sekretariaat.
Mängija litsentseerimine (ehk sisestamine süsteemi) on klubi/spordikooli jaoks tasuta (tasuline on võistkonna
osalemine EVF võistlustel, vt allpool).
EVF võistlustel osalejad on kohustatud võistkonna registreerima juhendis määratud tähtajaks (reeglina ca 10-14
päeva enne tsooniturniiri). Võistkonna registreerimise hetkel peab võistkonda olema lisatud min 1 mängija.
Mängijaid on lubatud lisada (ja eemaldada) võistkonna nimekirja kuni turniiri eelse päevani (ka). Võistkonda on
võimalik lisada ainult eenevalt AB-sse lisatud ehk litsentseeritud mängijaid (vt AB kasutusjuhend p2).
2020/2021 hooajal kehtivad võistkonna registreerimisel EVF võistlusele järgnevad tariifid:
-

U-16 (C-klass) 2006-2007. a. sünd. – 20- EUR/võistkond/võistlus

-

U-18 (B-klass) 2004-2005. a. sünd. – 20- EUR/võistkond/võistlus

-

U-20 (A-klass) 2002-2003. a. sünd. – 20- EUR/võistkond/võistlus

Näiteks: kui klubi osaleb U-18 võistkonnaga kolmel EVF võistlusel (EKV, EVF KV, EMV), siis osalustasu arvestus on 3 x
20.- EUR= 60.- EUR.
Swedbank Karikavõistlustel (ainult 1. finaalfrupp) kehtivad 2020-2021 hooajal järgnevad osalustasud:
-

U-16 (C-klass) 2006-2007. a. sünd. – 20- EUR/võistkond/võistlus

-

U-18 (B-klass) 2004-2005. a. sünd. – 40- EUR/võistkond/võistlus

-

U-20 (A-klass) 2002-2003. a. sünd. – 40- EUR/võistkond/võistlus

AB genereerib võistkonna registreerimisel automaatselt arve, mis on võimalik tasuda nii AB pangalingi mootorit
kasutades kui ka ülekandega. Juhul kui arve tasub kolmas isik (KOV vms.) on vajalik see enne võistkonna
registreerimist AB-s ära märkida (vt AB kasutusjuhend p2)
Turniiri korraldajale esitada enne võistluste algust andmebaasi väljatrükk registreeritud võistkonna koosseisust (vt
AB kasutusjuhend p6) või samade andmetega täidetud EVF vormil N-02 võistkonna registreerimisleht koos
õpilaspiletitega vm isikut tõendavate dokumentidega.
Turniiri korraldajal on kohustus kontrollida esitatud nimekirja õigsust aadrssil livestats.volley.ee olevate võistkonna
andmetega. Erisuste korral loetakse kehtivaks AB andmeid ning AB-s võistkonda mittelisatud mängijad ei saa
võistlustel osaleda.

