
RANNAVÕRKPALLI MÄÄRUSTE PUNKTID: 

1. Üldised määruste punktid: 

a. Sees/aut pall: kui pall (või palli jälg) puudutab piiri, siis on sees pall. Kui kohtunik ei 

näinud, siis vaadatakse palli kukkumise jälge. 

b. Võistkonna peale on 1 time-out geimis, küsida võivad mõlemad mängijad. 

c. Võrku ei või puudutada, see on viga.  

d. Keskjoont ei ole, võrgu alt võib läbi minna, aga nii et vastast ei sega! 

2. Mängulised punktid: 

a. Serv: 

i. U-14 vanuseklassis on lubatud pallinguna ainult altpalling. 

ii. Altservi võib lüüa käe pealt. 

iii. Servikate ei ole lubatud, vastuvõtja tõstab käe ja servija või tema paariline peab 

asukohta muutma nii, et vastuvõtjad näeksid servijat. 

b. Servi vastuvõtt: 

i. Altsööduga või seotud kätega ülevalt (seotud käed tähendab, et käed on omavahel 

kontaktis). Seotud kätega ei tohi tekkida topeltpuudet (mõlemad käed puutuvad 

palli eraldi). 

c. Tõste: 

i. Nn „soe pall“ võetakse kahel juhul 

1. Liiga pikk kontakt palliga ehk hoitud pall 

2. Kaks puudet (palli pöörlemine) 

ii. Hüppelt tõste on lubatud 

iii. Üle võrgu ülaltsööduga mängimine on lubatud risti õlgade joonega, jalad maas ja 

keha paigal 

iv. Kui ülaltsööduga tõste läheb üle (palli ei löödud üle suunal risti õlgade joonega) on 

see viga. Kui mängija asendist on näha, et tahab paarilisele tõsta ja palli kannab üle 

tuul, siis seda ei loeta veaks. 

d. Rünnak: 

i. Hanitada ei ole lubatud 

ii. Palli võib rünnata sõrmeotstega, rusikaga, sõrmenukkidega. 

e. Blokk: 

i. Blokk on esimene võistkondlik puude, peale seda võib palli mängida ükskõik kumb 

mängija (aga jäänud on veel 2 puudet). 

ii. Üheaegset surumist võrgu kohal ei loeta puuteks, peale seda võistkonnal, kelle 

poole pall jääb, lubatud teha veel kolm puudet. 

iii. Ületuleva palli blokeerimine: 

1. Vastase esimese või teise puute järel peab pall olema täielikult sinu pool. 

2. Kolmanda löögi järel peale ründaja puudet (sama reegel kui sööduga pall 

üle mängitakse) võid palli blokeerida vastase väljaku poolelt. 

3. Palli ei tohi kinni võtta ja visata. 

f. Kaitsemäng: 

i. Esimese lihtsa (rahulikult aega reageerida) palli mängimisel kehtib  sama reegel 

nagu servi vastuvõtul, puude peab olema puhas. 

3. Treener/juhendamine: 

a. U14 ja U16 võistlusklassis on treeneri juhendamine lubatud kogu mängu vältel. 

b. U18 ja U20 võistlusklassis on treeneri juhendamine lubatud kogu mängu vältel, välja 

arvatud pallivahetuste ajal. 


