
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RANNAVÕRKPALLIS 2020 

Juhend 

 

1.EESMÄRK JA ÜLESANNE 

Võistlused viiakse läbi selgitamaks Eesti 2020.a. noorte meistrid rannavõrkpallis ning 

rannavõrkpalli populariseerimiseks noorte hulgas. 

 

2.VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT 

Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 31.juuli.-2.august 2020 Viljandis. Võistluste algus on iga 

päev kell 10.00. 

Mängupäevad vanuste kaupa on järgmised: 

• Reede:  U20 

• Laupäev:  U18 ja U14 (NB! U14 vanuseklass alustab kell 14.00) 

• Pühapäev: U16 

 

3.REGISTREERIMINE 

Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Eesti Võrkpalli Liidu 

koduleheküljel võistlustele eelneva päeva kella 12.00-ni. Õigeaegselt registreerunud 

võistkondadele on osavõtumaks 6€ võistkonna kohta, mis tasutakse enne turniiri algust 

korraldajatele võistluspaigas. 

Vabade kohtade olemasolul saab turniirile registreeruda peakohtuniku otsuse alusel 

ka võistluspaigas enne kella 9.30, U14 vanuseklass kella 13.30-ks. Registreerimistähtajaga 

hilinenud võistkondadele on osavõtumaks 10€, mis tuleb tasuda turniiri korraldajatele 

võistluspaigas. 

Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule hiljemalt kella 

9.30-ks, U14 vanuseklass kella 13.30-ks. Isikut tõendav dokument peab kaasas olema! 

 

4.OSAVÕTJAD 

U14 vanuseklassis on osavõtuõigus 01.01.2007.a. ja hiljem sündinud, U16 vanuseklassis 

01.01.2005.a. ja hiljem sündinud, U18 vanuseklassis 01.01.2003.a. ja hiljem sündinud ja U20 

vanuseklassis 01.01.2001.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 võib kasutada ühte kahest mänguformaadist: kaks esimest geimi 21 

punktini ja kolmas geim 15 punktini või kõik geimid 15 punktini. Erandlike tingimuste puhul 

(väga halvad ilmastikutingimused, väga rohke osavõtjate arv vms) on korraldajal õigus teha 

mänguformaadis muudatusi kokkuleppel RVT-ga. 

Sõltuvalt osalejate arvust võib turniirisüsteemi valikul kasutada ühte kahest formaadist.  

1) Alagrupisüsteem, millele järgnevad ühe miinuse süsteemis kohamängud. Alagrupisüsteemi 

puhul peab järgima, et alagrupist pääseb kohamängudele vähemalt 2 võistkonda. 

Alagrupisüsteemi puhul võib kasutada formaati, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel läbi 

või rahvusvahelistel turniiridel kasutusel olevat „modifitseeritud alagrupisüsteemi“. 

Modifitseeritud alagrupisüsteemi saab kasutada neljaste alagruppide puhul. Esmalt mängivad 

omavahel esimese ja neljanda ning teise ja kolmanda asetusega võistkonnad. Seejärel kohtuvad 

omavahel avaringi võitjad ja avaringi kaotajad. Kaks mängu võitnud võistkond on alagrupi 

võitja, kaks mängu kaotanud võistkond lõpetab alagrupi neljanda kohaga. Alagrupi teise ja 

kolmanda koha määrab ühe võidu ja ühe kaotuse saanud võistkondade omavaheline mäng. 

Juhul, kui võistkonnad omavahel ei mänginud, siis saavutab turniiritabelis kõrgema koha 

võistkond, kellel on parem võidetud ja kaotatud punktide suhe. Võrdse punktide suhte korral 

määrab paremuse kõrgem asetus alagrupis. Alagruppidesse paigutamine toimub „ussi“ 

süsteemis. 

2) Kahe miinuse süsteem.  

Tabelisse paigutamine toimub Swedbank 2020.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 

esindajad. 

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 2020.a. noorte rannavõrkpalli meistrid selgitatakse 31.juuli-2.august 2020.a. toimuvatel 

vanuseklasside võistlustel. Võistluste võitja saab nimetuse Eesti 2020.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.  

 


