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Eesti Võrkpalli Liidu Tegevusjuhend 
 
1 Üldsätted 
 
1.1 Tegevusjuhend kehtib kõikidel Eesti Võrkpalli Liidu (edaspidi EVF) poolt 

korraldatavate võistluste alusena.  
1.2 Kõik tekkida võivad probleemid lahendatakse lähtudes EVF tegevusjuhendist. Kui 

see ei ole võimalik, siis otsustab probleemi lahenduse EVF juhatus. EVF juhatuse 
otsus on lõplik. 

1.3 Kõikide EVF poolt korraldatavate võistluste aluseks on FIVB poolt kinnitatud 
ametlikud võrkpallimäärused ja regulatsioonid. 

1.4 EVF klubidel, võistkondadel ja ühendustel on õigus korraldada rahvusvahelisi ja 
vabariiklikke turniire ja sõpruskohtumisi, informeerides sellest EVF-i. 

1.5 EVF-l on õigus nendel turniiridel välja panna oma sponsorite reklaami (kuni 3 tk).  
1.6 Eesti rahvuskoondisesse võib kandideerida Eesti kodakondsust omav mängija, kes 

täidab Eesti Vabariigi seadusi. 
1.7 Eesti rahvuskoondisesse arvatud mängija võib keelduda seal mängimast väga 

kaalukatel põhjustel, milleks aga ei saa olla mängimine koduklubi eest. 
1.8 EVF ametliku võistluse (vt p. 4.1.1) võib ära jätta EVF juhatuse otsusega. 
1.9 Eriti kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks ja/või otsustamiseks, võib EVF 

peasekretär korraldada juhatuse liikmetele arutelu/küsitluse elektronposti või 
telefoni teel, mille materjalid lisatakse hiljem juhatuse otsusele. 

1.10 Ettepanekuid tegevusjuhendisse muudatuste tegemiseks saab teha kirjalikult EVF 
sekretariaati kuni jooksva hooaja lõpuni. 

1.11 Tegevusjuhendi ja/või muudatused tegevusjuhendis kinnitab EVF juhatus. 
Tegevusjuhend ja/või muudatused tegevusjuhendis saadetakse klubidele koos 
järgmise aasta EMV ja EKV juhendiga. 

 
2 Seotud dokumendid 
 
2.1 EVF noortevõistluste korraldamise kord 
2.2 EVF rannavõrkpalli võistluste korraldamise reglement 
 
3 Mõisted 
 
3.1 Hooaeg - Hooajaks loetakse perioodi 1.09 - 15.06 saalivõrkpallis ning 1.06 - 31.08 

rannavõrkpallis. 
3.2 Võistkond - klubi (või noormängijate puhul ka spordikooli) poolt EVF-is 

registreeritud (s.t. litsentsiga) mängijatest koostatud ja EVF ametlikele võistlusele 
registreeritud mängijate koosseis.  

3.3 Mängija - isik, kes on klubi poolt registreeritud mängijana EVF andmebaasis ja 
kellele on väljastatud mängija litsents. 

3.4 Noormängija - noormängijateks loetakse jooksval hooajal mitte vanemaid kuni 19 
aastaseid mängijaid, kes osalevad klubide võistkondades EVF noorte 
tiitlivõistlustel. 

3.5 Vaba mängija - vt p. 4.9.7. 



3.6 Lepinguga mitteseotud mängija - mängija, kes ei oma klubivahetusel kehtivat 
lepingut. 

3.7 Litsents - mängijale või noormängijale EVF poolt väljastatav mänguluba EVF 
võistlustel osalemiseks ühel hooajal. 

3.8 EVF tiitlivõistlused - Eesti Meistrivõistlused (EMV), Eesti Karikavõistlused 
(EKV). 

3.9 EVF noorte tiitlivõistlused - U-20, U-18, U-16 ja U-14 Eesti Meistrivõistlused; U-
20, U-18, U-16 Eesti Karikavõistlused; U-20, U-18, U-16 EVF Karikavõistlused 
(EVF KV). 

3.10 Klubi - spordiklubi, spordikool, kool, seltsing, vms, kelle võistkond osaleb EVF 
võistlussüsteemis või tegevustes.  

3.11 Mängija eelmine klubi - siseriikliku klubivahetuse korral loetakse mängija (või 
noormängija) eelmiseks klubiks seda klubi, kus mängija omab/omas viimast 
litsentsi ning millisest mängija siirdub järgneval hooajal uude klubisse. 

3.12 Mängija uus klubi - siseriikliku klubivahetuse korral loetakse mängija (või 
noormängija) uueks klubiks seda klubi, kus mängijale vormistatakse uus litsents. 

3.13 Mängija klubivahetus - mängija ja noormängija siseriiklik üleminek, sh 
mängijaõiguste üleminek ühelt Eesti klubilt (eelmiselt klubilt) teisele Eesti klubile 
(mängija uuele klubile). Mängija rentimisel jäävad mängijaõigused rentivale 
klubile. 

3.14 Üleminekutasu - kehtiva lepinguta mängija uue klubi poolt eelmisele klubile 
klubivahetuse korral makstav tasu juhul, kui mängija klubivahetus toimub kahe 
hooaja vahel. Tasu suuruse piirmäära kehtestab EVF juhatus. Kehtiva lepingu korral 
toimub klubivahetus klubide kokkuleppel. 

3.15 Mängija rentimine - klubidevaheline kokkulepe, mille puhul mängija mängib tema 
mängijaõigusi mitteomava klubi eest. Mängija rent registreeritakse EVF-is. 

3.16 Kasvatajaklubi - klubi (spordikooli), kus noormängija on omanud litsentsi 
vähemalt kolm hooaega.  

3.17 Kasvatajatasu - kasvatajaklubile 5 aastat (alates väljumisest U20 vanuseklassist)  
makstav rahaline hüvitis, mida on õigustatud saama kasvatajaklubi(d), kes on 
treeninud noormängijat vähemalt kolm hooaega.  

3.18 Mängija õigused - mängijaga seotud õiguste kogum, mis saab kuuluda vaid ühele 
klubile. Mängijaõigused annavad klubile õiguse anda mängija üles EVF-i ametlikele 
võistlustele, anda nõusolek tema üleminekuks, sõlmida temaga mängija leping, 
saada tema ülemineku eest tasu jms. Mängijaõigused omandab klubi mängija 
litsentsimisega EVF-is. Mängijaõigused ei saa kuuluda võistkonnale. 

3.19 Noormängija õigused - noormängijaga seotud õiguste kogum, mis saab kuuluda 
vaid ühele klubile. Noormängija õigused annavad klubile õiguse anda noormängija 
üles EVF-i ametlikele võistlustele, sõlmida temaga noormängija leping, saada tema 
ülemineku eest tasu jms. Noormängijaõigused omandab klubi noormängija 
litsentsimisega EVF-is. Noormängija õigused ei saa kuuluda võistkonnale. 

3.20 Noormängija tase - olenevalt noormängija kuulumisest juunioride (selle 
puudumisel noorte-) rahvuskoondisesse peab EVF noormängijate arvestust kahes 
tugevusrühmas: 
A tase - U-20 või U-21 vanuseklassis noortekoondisesse kuulunud noormängija; 
B tase - kõik ülejäänud noormängijad. 

3.21 Meistriliiga - EMV kõrgeima taseme liiga 
 
 
4 Saalivõrkpall 
 
4.1 Eesti ametlike võistluste korraldamine ja läbiviimine 



 
4.1.1 EVF ametlikeks võistlusteks on: 

a) rahvusvahelised kohtumised rahvuskoondiste vahel ja välisriikide klubidega; 
b) Eesti meistrivõistlused (EMV); 
c) Eesti karikavõistlused (EKV); 
d) teised EVF poolt või koostöös teiste rahvuslike alaliitudega juhitud võistlused 

ja/või liigad. 
 
4.1.2 Eesti meistrivõistlusi viiakse läbi noorte U-14, U-16, U-18 ja U-20 

vanuseklassidele, naistele, meestele ning nais- ja meesveteranidele. 
4.1.3 Eesti karikavõistlusi viiakse läbi noorte U-16, U-18 ja U-20 vanuseklassidele, 

naistele ja meestele ning nais- ja meesveteranidele. 
4.1.4 Mängijatel on õigus Eesti ametlikel võistlustel mängida hooaja vältel vaid ühes 

klubis või võistkonnas (v.a. farmklubi või rentimise korral, mil on lubatud 
osalemine maksimaalselt kahes võistkonnas). 

4.1.5 Erandina võivad kahes erinevas võistkonnas mängida: 
a) noormängijad, kes on noortekoondise kandidaadid, võivad mängida samal  hooajal 

EMV-l koduklubis ja Audentese Spordigümnaasiumi võistkonnas; 
b) farmklubi lepinguga seotud noormängijad võivad mängida hooaja lõpuni EMV-l 

meistri- ja I liiga võistkonnas; 
c) veteranid. 

4.1.6 Eesti noortekoondise (s.o. Audentese Spordigümnaasiumi) võistkondadele 
säilitatakse esinemisõigus vähemalt I liigas. 

4.1.7 Eesti ametlikke võistlusi juhib ja koordineerib EVF.  
4.1.8 Turniiride ja/või mängude läbiviimise eest vastutavad klubid vastavalt EVF 

tegevusjuhendis, võistlusjuhendis jt EVF regulatsioonides sätestatule.  
4.1.9 Eesti ametlikud võistlused viiakse läbi vastavalt EVF-i poolt koostatud ja EVTK 

ning STT poolt kontrollitud ning seejärel EVF-i juhatuse poolt kinnitatud 
võistlusjuhendile. 

4.1.10 Võistluste süsteem ja läbiviimise ajad, läbiviimise kohad, kuupäevad ja kellaajad 
määratakse pärast võistlustele registreerimise tähtaja möödumist. 

4.1.11 Kõik EVF tiitlivõistlustel osalevad mängijad (sh noormängijad) peavad omama 
litsentsi. Mängija litsents registreeritakse EVF elektroonilises andmebaasis. 

4.1.12 Litsents vormistatakse jooksvaks hooajaks peale seda, kui klubi on mängija 
registreerinud klubi võistkonna mängijate nimekirja ja tasunud litsentsitasud ning 
võistkonna võistlustel osalemisega seotud tasud.  

4.1.13 Noormängijatel on eraldi noormängija litsents, mis aktiveerub automaatselt 
vastaval hooajal hetkest, kui noormängija lisatakse klubi poolt EVF noorte 
tiitlivõistlustel osalevasse võistkonda ning klubi on tasunud litsentsitasud ja 
võistkonna võistlustel osalemisega seotud tasud. 

4.1.14 Noormängija litsentsiga täiskasvanute võistlustel osaleda ei saa. Kui klubi soovib 
noormängijat kasutada täiskasvanute võistlustel, tuleb noormängijale taotleda 
mängija litsents. 

4.1.15 Muudel EVFi võistlustel osalejate osalemine on reguleeritud eraldi igakordselt 
vastava võistluse võistlusjuhendis. 

 
4.2 Osavõtjad 
 
4.2.1 Eesti ametlikel võistlustel võivad osaleda EVF liikmesklubide jt võistkonnad 
vastavalt võistlusjuhendile. 
 
4.3 Registreerimine Eesti meistri- ja karikavõistlusteks 



 
4.3.1 Üldsätted 
4.3.1.1 Võistkonna registreerimine tuleb teostada elektrooniliselt läbi 

registration.volley.ee andmebaasi. Registreerimise tähtajad ja registreerimistasude 
suurused määratakse vastava võistluse võistlusjuhendiga. 

4.3.1.2 Nimeline registreerimine tuleb teostada elektrooniliselt läbi registration.volley.ee 
andmebaasi. EVF-ile tuleb paberkandjal esitada vormikohane ülesandmisleht kahes 
eksemplaris koos mängijate ja ametiisikute allkirjadega. Nimelise registreerimise 
tähtaeg määratakse vastava võistluse võistlusjuhendiga. Ülesandmisleht peab olema 
trükitud. 

4.3.1.3 Võistkonna suurus, ühes mängus kasutatavate mängijate arv jm eritingimused 
määratakse kindlaks vastava võistluse juhendiga. 

 
4.3.2 Registreerimine EMV 
4.3.2.1 Farmklubi 
4.3.2.1.1 Eesti meistrivõistlusteks võib meistriliiga klubi teha madalamas liigas esineva 

EVF liikmesklubiga (sh klubisiseselt) farmklubi lepingu, mis annab õiguse 
kasutada kuni viite meistriliiga klubi võistkonna mängijat madalama liiga klubi 
võistkonnas ja vastupidi. 

4.3.2.1.2 Farmklubi lepinguga toimub mängijate liikumine maksimaalselt kahe 
võistkonna vahel. 

4.3.2.1.3 Farmklubi lepingus määratakse ära kuni 10 mängijat (kuni 5 kummastki 
võistkonnast), keda võib vahetada võistkondade vahel kuni play-off mängudeni. 

4.3.2.1.4 Enne play-off mängude algust peab klubi määratlema mängija võistkonna 
hooaja lõpuni. Kui seda ei ole õigeaegselt teostatud, mängib mängija hooaja 
lõpuni ainult selles võistkonnas, kus ta oli algselt üles antud. Play-offiks on 
võistkonnal õigus määratleda kuni 5 vahetatavat mängijat. 

4.3.2.1.5 Farmklubi registreerimine toimub EVF-is kirjalikult selleks ettenähtud vormil. 
4.3.2.1.6 Farmklubi mängijal peab olema meistriliiga litsents. 
4.3.2.1.7 Farmklubi registreerimise eest tasutakse vastavalt EVF tasumääradele. 

Klubisisene farmvõistkonna leping registreeritakse EVF-is tasuta. 
4.3.2.2  Mängijate lisaregistreerimise tingimused on fikseeritud võistlusjuhendiga ja 

lisaregistreerimise eest tasutakse vastavalt EVF juhatuse poolt kehtestatud  
tasumääradele. 

 
4.3.3 Registreerimine EKV 
4.3.3.1 Meistriliiga võistkondadele on Eesti karikavõistlustest osavõtt kohustuslik. 
4.3.3.2 Võistluste süsteem, registreerimise jm tingimused on fikseeritud 
võistlusjuhendiga. Registreerimise eest tasutakse vastavalt EVF juhatuse poolt kehtestatud  
tasumääradele. 
4.3.4 Täiendav ülesandmine 
4.3.4.1 Mängijate täiendav ülesandmine on reguleeritud vastava liiga/võistluse 
võistlusjuhendiga. Täiendava ülesandmise eest tasutakse vastavalt EVF juhatuse poolt 
kehtestatud  tasumääradele. 
 
 
4.4 Võistluste korraldamine 
 
4.4.1 EVF ametlikel võistlustel vastutab mängu läbiviimise eest vastava liiga/võistluse 

EVF ametlikus kalendris esimesena nimetatud klubi (s.t. kodusaali õigust omav 
klubi).  



4.4.2 EVF noorte tiitlivõistlustele määrab korraldaja EVTK juhatus klubide taotluste 
alusel. Korraldaja on kohustatud võistlused läbi viima vastavalt "Noortevõistluste 
korraldamise korrale".  

4.4.3 Võistluse/mängu korraldaja peab tagama võistluse läbiviimiseks saali (väljaku) ja 
vajalikud abivahendid vastavalt Kohtunike Toimkonna poolt kehtestatud loetelule 
ja/või võitlusjuhendis fikseeritud nõuetele.  

4.4.4 Kohtunike, piirikohtunike jm mängu/turniiriga seotud funktsionääride määramise 
kord on fikseeritud vastava liiga/võistluse juhendis. 

4.4.5 Rahvusvahelistele võistlustele määrab kohtunikud Kohtunike Toimkond. 
Pallipoisid, väljakukuivatajad jm vajaliku kindlustab võistluse korraldaja. 

4.4.6 Saali valgustus vaba-ala piirides peab minimaalselt olema 500 luxi (soovitatavalt 
700 luxi), kui võistluste juhendis ei ole määratud teisiti. 

4.4.7 Mängu/turniiri korraldaja peab kindlustama, et võistlejatele ja pealtvaatajatele on 
mängu seis nähtav ning vajadusel kasutama täiendavaid lauatabloosid. 

4.4.8 Võistluste korraldaja on kohustatud tagama võistluste reklaami vähemalt kohalikul 
(maakonna) tasandil ja info ajakirjandusele pärast võistluste lõppu. 

4.4.9 Võistluste korraldaja vastutab võistluste avamise ja lõpetamise korraldamise eest 
juhul, kui avamine ja/või lõpetamine on ette nähtud võistluste juhendiga või muude 
võistlustega seotud regulatsioonidega. 

4.4.10 Võistluste korraldaja vastutab, et võistlusprotokoll(id) edastatakse EVF 
sekretariaati kolme päeva jooksul pärast võistluse toimumist, kui juhendis ei ole ette 
nähtud teisiti. 

4.4.11 EVF koostab hooaja/võistluse eelselt esialgse kalenderplaani, kus on ära näidatud 
mängude läbiviimise koht ja mängude päevad. Klubid teatavad mängu/võistluse 
saali ja kellaajad EVF sekretariaadi poolt fikseeritud kuupäevaks.  

4.4.12 Mängude alguse ajad on nädalavahetusel kella 12.00-st kuni 17.00-ni ja 
tööpäevadel kella 15.00-st kuni 19.00-ni, kui juhendis ei ole fikseeritud teisiti. 

4.4.13 Mängude kellaaja, kuupäeva ja saali muutmine tuleb vormistada kasutades EVF 
vastavat vormi.  

4.4.14 EVF sekretariaadil on õigus sanktsioneerida klubisid, kui mängude kellaaja, 
kuupäeva või saali muutmine toimub hiljem, kui ette nähtud võistluste juhendis.  

 
4.5 Tulemuste arvestamine ja paremusjärjestuse määramine 
 
4.5.1 Tulemuste arvestamise ja paremusjärjestuse määramise põhimõtted on fikseeritud 
vastava võistluse võistlusjuhendis. 
 
4.6 Autasustamine 
  
4.6.1 EMV meistriliigas võitnud võistkonnale omistatakse Eesti meistri tiitel.  
4.6.2 EMV võitja omandab õiguse osaleda Euroopa karikasarjas (kõrgeimas võimalikus). 

Juhul kui Euroopa karikasarjas on Eestile ette nähtud enam kui üks koht, siis teisele 
vakantsele kohale on õigus EKV võitjal. Rohkemate kohtade olemasolul või kui 
EMV ja EKV võitja on sama, on klubidel õigus Euroopa karikasarja kohale EMV 
paremusjärjestuse alusel. 

4.6.3 Autasustamise põhimõtted, sh autasud ja autasustatavate arv on määratletud vastava 
liiga/võistluse võistlusjuhendiga. 

 
4.7 Protesti esitamise kord 
 
4.7.1 Protestid võistluse/mängu läbiviimise ja korraldamise kohta esitatakse kirjalikult 

kolme tööpäeva jooksul pärast võistluse/mängu lõppu EVF-i STT-le. 



4.7.2 Protest mängu, mängija või kohtuniku kohta esitatakse vahetult pärast mängu I 
kohtunikule, mille kohta tuleb teha ka märge mänguprotokolli (Esitan protesti: 
allkiri). 

4.7.3 Protesti võib esitada peatreener või kapten, kinnitades selle allkirjaga. Protesti 
kinnitab allkirjaga ka I kohtunik. 

4.7.4 STT annab kõik protestid kohtunike kohta üle Kohtunike Toimkonnale, kes peab 
kolme tööpäeva jooksul kirjalikult (sh elektrooniliselt) EVF-i teatama oma 
seisukoha. 

4.7.5 STT peab andma vastuse protesti kohta kirjalikult ühe nädala jooksul. 
4.7.6 Protesti läbivaatamise õigus kohapeal on ka I kohtunikul. Juhul, kui I kohtunik ei 

suuda lahendada küsimust või esitatakse uus protest, edastab ta oma arvamuse koos 
asjaosaliste seletuskirjadega STT-le kolme tööpäeva jooksul pärast võistluse/mängu 
lõppu. 

4.7.7 Protesti esitamisel tuleb tasuda protestilõiv EVF arvelduskontole selgitusega 
"protestilõiv" (vt Lisa 1. EVF tasumäärad). Protestilõivu tasumata protesti arutlusele 
ei võeta. Protesti positiivse lahenduse korral protestilõiv tagastatakse. Protesti 
rahuldamata jätmise korral protestilõivu ei tagastata. 

4.7.8 STT otsusega mittenõustumise korral on protesti esitajal õigus kolme tööpäeva 
jooksul esitada uus protest EVF juhatusele, tasudes eelnevalt protestilõivu EVF 
arvelduskontole. Protesti positiivse lahenduse korral protestilõiv tagastatakse. 
Protesti rahuldamata jätmise korral protestilõivu ei tagastata. EVF juhatuse otsus on 
lõplik ega kuulu edasikaebamisele. 

 
4.8 Sanktsioonid (vt ka Lisa 1. EVF tasumäärad). 
 
4.8.1 EVF põhikirja; tegevusjuhendi, võistlusjuhendite või teiste EVF regulatsioonide 

vastu eksinuid võib karistada juhatuse otsuse põhjal: 
a) hoiatusega, 
b) rahatrahviga, 
c) võistluskeeluga, 
d) EVF-st väljaheitmisega. 
 
4.8.2 EVF-l on õigus karistada klubi võistluse/mängu ebapiisaval tasemel läbiviimise eest 

rahatrahviga. Protesti vaatab eelneval läbi STT ja teeb EVF-ile sellekohase 
ettepaneku karistamise kohta. 

4.8.3 EVF võib karistada klubi, võistkonda või mängijaid, kes on eksinud EVF-i tegevus- 
või võistlusjuhendi vastu:  
a) rahatrahviga, 
b) mängijaid tähtajalise võistluskeeluga. 

4.8.4 EVF võib karistada mängijaid, treenereid, klubisid ja võistkondi dopingu 
kasutamise, salakaubaveo, vääritu käitumise vms. eest rahatrahvi ja/või tähtajalise 
võistluskeeluga. 

4.8.5 EVF võib karistada klubi rahatrahviga võistkonna ühtse võistlusvormi puudumise 
eest mängus, puudused fikseeritakse mänguprotokolli I kohtuniku poolt.  

4.8.6 Meistriliigas ja EKV-l ühtse võistlusvormi puudumisel mängija võistelda ei saa.  
4.8.7 EVF võib karistada klubi registreerimata mängija kasutamise eest 

loobumiskaotusega ja rahatrahviga. 
4.8.8 Loobumised 
4.8.8.1 Võistkond, kes on end üles andnud Eesti ametlikeks võistlusteks, ei saa seejärel 

enam ametlikest mängudest loobuda ilma sanktsioonideta. 
4.8.8.2 Erandiks on ainult teel võistluspaika juhtunud põhjendatud takistused (force 

majeure), mis vaadatakse eraldi läbi STT poolt. 



4.8.8.3 Klubi, kes teatab loobumisest ette kuni kolm päeva, karistatakse rahatrahviga. 
4.8.8.4 Klubi, kes teatab loobumisest vähem kui kolm päeva ette, karistatakse 

rahatrahviga. Lisaks peab loobuja hüvitama kogu vastasvõistkonnale tekitatud 
kahju, kui selline loobumisega kaasnes. 

4.8.8.5 Loobumisest mitteteatanud võistkonda karistatakse rahatrahviga. Lisaks peab 
loobuja hüvitama kogu vastasvõistkonnale tekitatud kahju. 

4.8.8.6 Kahjude kalkulatsiooni esitab kahju kannatanud pool STT-le kontrollimiseks ja 
kinnitamiseks. 

4.8.8.7 Kahe loobumisega võistkond kõrvaldatakse võistlustelt ja tema varasemad 
tulemused tühistatakse (kui võistlusjuhendis ei ole sätestatud teisiti). 

4.8.8.8 Võistkonna loobumisel loetakse ta kaotanuks tulemusega 0:3 (geimid 0:25; 0:25 ja 
0:25). 

4.8.9 Märkused, eemaldamised. 
4.8.9.1 Mängija, keda on Eesti ametlikel võistlustel karistatud kolmel korral märkusega 

(punane kaart), ei oma õigust osaleda selle võistlussarja järgmises mängus. 
4.8.9.2 Mängija, keda on Eesti ametlikel võistlustel eemaldatud geimi lõpuni kahel korral 

(kollane ja punane kaart ühes käes), ei oma õigust osaleda selle võistlussarja 
järgmises mängus. 

4.8.9.3 Mängija, kes on Eesti ametlikel võistlustel mängust diskvalifitseeritud (kollane ja 
punane kaart erinevates kätes), ei oma õigust osaleda selle võistlussarja järgmises 
mängus. 

4.8.9.4 Klubi, kes on eiranud punkte 4.8.9.1, 4.8.9.2. ja 4.8.9.3, karistatakse 
loobumiskaotusega (vt. punkt 4.8.8.8.) ja rahatrahviga. 

4.8.10 EVF ametlikel võistlustel (va noorte võistlused) kantakse kõik karistused (v.a. 
hoiatused) EVF-s registreeritud karistuste lehele, mis peab võistkonnal igal mängul 
koos ülesandmislehega kaasas olema. Karistused kehtivad sama võistlussarja piires 
kogu hooaja vältel. 

4.8.11 Ülesandmis- ja/või karistuste lehe puudumise korral karistatakse võistkonda 
rahatrahviga. Rikkumine kantakse mänguprotokolli ja suunatakse STT-le, kes on 
kohustatud kontrollima, kas ei toimunud ka teisi rikkumisi (p. 4.8.9). 

4.8.12 Liigas/võistlustel kehtivad sanktsioonid, mis ei ole fikseeritud käesoleva 
tegevusjuhendiga, on fikseeritud vastava liiga/võistluse võistlusjuhendis. 

4.8.13 EVF noorte tiitlivõistlustel kehtivad sanktsioonid on fikseeritud "Noortevõistluste 
korraldamise korras." 

 
4.9 Klubivahetus  
 
4.9.1 EVF peab vajalikuks klubi ja mängija vahelist lepingut. 
4.9.2 Mängija klubivahetus registreeritakse EVF-is. 
4.9.3 Mängijal või klubil tuleb esitada EVF-i kirjalik või digitaalselt allkirjastatud taotlus 
(viide taotlusele), millel on uue ja eelmise klubi (juhul kui mängijal on kehtiv leping või 
klubivahetus toimub kahe hooaja vahel) nõusolek. EVF-ile tasutakse klubivahetuse 
administreerimistasu vastavalt EVF juhatuse poolt kehtestatud tasumääradele. 
4.9.4 Kui mängija eest on uuel klubil kohustus tasuda kasvatajatasu, tuleb EVF-le esitada 
kinnitus kasvatajatasu tasumise kohta (vt p. 4.12). 
4.9.5 Klubivahetus vormistatakse EVF-i poolt elektroonilises andmebaasis. Puuduste 
korral taotlus tagastatakse ja antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.  
4.9.6 Juhul kui mängija eelmisel klubil on pretensioone mängija klubivahetuse kohta, on 
tal õigus esitada põhjendatud taotlus, mille vaatab läbi ja lahendab EVF juhatus 30 päeva 
jooksul taotluse esitamisest.  



4.9.7 Mängija, kes pole osalenud EVF tiitlivõistlustel (v.a. rannavõrkpall) vähemalt 
viimase hooaja jooksul, loetakse vabaks mängijaks. Vaba mängija värbamisel maksab 
klubi vajadusel (5a jooksul peale noormängija siirdumist mängijaks) ainult kasvatajatasu. 
4.9.8 Tegevuse lõpetanud ja EVF liikmeskonnast välja arvatud klubi mängijad loetakse 
vabadeks mängijateks juhul, kui tegevuse lõpetanud klubil ei ole võlgnevusi EVF-i või 
teiste EVF liikmesklubide ees. Kui klubil on nimetatud võlgnevusi, siis võetakse mängija 
registreerimisel lisaks registreerimismaksule ka nn. mängija osa võlgnevusest s.o. - 
tegevuse lõpetanud klubi võlg : registreeritud mängijate arv (kuid mitte enam kui 12 
mängijat) = mängija osa võlgnevusest. 
4.9.9 Kui klubi võistkond ei lõpetanud võistlust ja/või kõrvaldati võistlustelt, võetakse 
selle klubi võistkonna mängija siirdumisel teise klubisse tema üleminekutasu arvestamisel 
aluseks liiga/võistlussari, kus tema eelmise klubi võistkond eelmisel aastal EMV-i alustas. 
 
4.9.10 Klubivahetus meeste meistriliigas  

4.9.10.1 Klubide võistkondades, võivad osaleda kas rahvusliku või rahvusvahelise 
(International Transfer Certificate, lüh. ITC) litsentsiga võrkpallurid. 
4.9.10.2 Rahvusvaheline üleminek on vastavalt FIVB/CEV regulatsioonidele 
lubatud vaid 18 aastastele ja vanematele mängijatele (erisused vastavalt 
FIVB/CEV regulatsioonidele). 
4.9.10.3 Kui toimub klubivahetus lepingu kehtivuse ajal, lepivad klubid 
üleminekutingimustes eraldi kokku.  
4.9.10.4 Lepinguga mitteseotud mängija klubivahetuse korral enne 2013/14 
hooaega võib eelmine klubi küsida mängija uuelt klubilt üleminekutasu vastavalt 
EVF juhatuse poolt kehtestatud tasumääradele. Alates hooajast 2014/15 lepinguga 
mitteseotud mängija klubivahetusel üleminekutasu ei rakendata.  
4.9.10.5 Sõltumata, kas klubivahetust toimub, on klubil kasvatajatasu maksmise 
kohustus 5 aasta jooksul alates noormängija siirdumisest mängijaks (s.t. noorte 
võistlusklassist täiskasvanute võistlusklassi) mängija reitingust sõltuvalt (A tase 
või B tase) vastavalt EVF juhatuse poolt kehtestatud tasumääradele. 
4.9.10.6 Alates 6 aastast kasvatajatasu maksmise kohustus lõpeb (sh 
klubivahetusel), olenemata sellest, kas mängija on olnud EVF poolt litsentseeritud 
kõigil eelneval viiel aastal või mitte (sh kaitseväe kohustus, välislepingud jms). 

4.9.11 Klubivahetus meeste esiliigas 
4.9.11.1 Klubide võistkondades, võivad osaleda kas rahvusliku või rahvusvahelise 
(International Transfer Certificate, lüh. ITC) litsentsiga võrkpallurid. 
4.9.11.2 Rahvusvaheline üleminek on vastavalt FIVB/CEV regulatsioonidele 
lubatud vaid 18 aastastele ja vanematele mängijatele (erisused vastavalt 
FIVB/CEV regulatsioonidele). 
4.9.11.3 Kui toimub klubivahetus lepingu kehtivuse ajal, lepivad klubid 
üleminekutingimustes eraldi kokku. 
4.9.11.4 Lepinguga mitteseotud mängija klubivahetusel üleminekutasu ei maksta. 
4.9.11.5 Esiliiga farmklubi mängijat loetakse vastavalt kas esiliiga või meistriliiga 
mängijaks selle alusel, millisesse võistkonda mängija lõplikult  kinnitatakse  
(vt p. 4.3.2.1.4). Juhul kui mängija kinnitatakse meistriliiga võistkonna nimekirja, 
tuleb mängija uuel klubil kasvatajaklubile kompenseerida kasvatajatasu vahe. 
Juhul kui mängija on algselt klubi poolt registreeritud meistriliiga võistkonda ja 
lõplikuks klubiks jääb esiliiga võistkond, siis tagasiarvestust kasvatajaklubiga ei 
teostata. 
4.9.11.6 Klubil on kasvatajatasu maksmise kohustus 5 aasta jooksul alates 
noormängija siirdumisest mängijaks (s.t. noorte võistlusklassist täiskasvanute 
võistlusklassi) mängija reitingust sõltuvalt (A tase või B tase) vastavalt EVF 
juhatuse poolt kehtestatud tasumääradele. 



4.9.11.7 Alates 6 aastast kasvatajatasu maksmise kohustus lõpeb (sh 
klubivahetusel), olenemata sellest, kas mängija on olnud EVF poolt litsentseeritud 
kõigil eelneval viiel aastal või mitte (sh kaitseväe kohustus, välislepingud jms). 
4.9.11.8 1993. a. sündinud või vanemate mängijate eest makstakse kasvatajatasu 
üksnes klubivahetuse korral kuni 30. eluaastani vastavalt EVF tasumääradele. 
 

4.9.12 Klubivahetus naiste meistriliigas (NML) 
4.9.12.1 Klubide võistkondades, võivad osaleda kas rahvusliku või rahvusvahelise 
(International Transfer Certificate, lüh. ITC) litsentsiga võrkpallurid. 
4.9.12.2 Rahvusvaheline üleminek on vastavalt FIVB/CEV regulatsioonidele 
lubatud vaid 18 aastastele ja vanematele mängijatele (erisused vastavalt 
FIVB/CEV regulatsioonidele). 
4.9.12.3 Kui toimub klubivahetus lepingu kehtivuse ajal, lepivad klubid 
üleminekutingimustes eraldi kokku. 
4.9.12.4 Lepinguga mitteseotud mängija klubivahetuse korral enne 2013/14 
hooaega võib eelmine klubi küsida mängija uuelt klubilt üleminekutasu vastavalt 
EVF juhatuse poolt kehtestatud tasumääradele. Alates hooajast 2014/15 lepinguga 
mitteseotud mängija klubivahetusel üleminekutasu ei rakendata. 
4.9.12.5 Sõltumata, kas klubivahetust toimub, on klubil kasvatajatasu maksmise 
kohustus 5 aasta jooksul alates noormängija siirdumisest mängijaks (s.t. noorte 
võistlusklassist täiskasvanute võistlusklassi) mängija reitingust sõltuvalt (A tase 
või B tase) vastavalt EVF juhatuse poolt kehtestatud tasumääradele. 
4.9.12.6 Alates 6. aastast kasvatajatasu maksmise kohustus lõpeb (sh 
klubivahetusel), olenemata sellest, kas mängija on olnud EVF poolt litsentseeritud 
kõigil eelneval viiel aastal või mitte (sh välislepingud jms). 
4.9.12.7 1993. a. sündinud või vanemate mängijate eest makstakse kasvatajatasu 
üksnes klubivahetuse korral kuni 30. eluaastani vastavalt EVF tasumääradele. 

 
4.10 Noormängijate klubivahetus 
4.10.1 Noormängija klubivahetus registreeritakse EVF-is noormängija kirjaliku või 
digitaalselt allkirjastatud taotluse alusel, millel on uue klubi ja lapsevanema (juhul kui 
mängija ei ole täisealine) nõusolek ning on tasutud EVF-ile klubivahetuse 
administreerimistasu vastavalt EVF juhatuse poolt kehtestatud tasumääradele. 
4.10.2 Noormängija üleminek saab toimuda vaid kahe hooaja vahel (va elukoha 
vahetusel). 
4.10.3 Noormängija klubivahetus registreeritakse EVF-is peale eelmise klubi kinnitust, et 
noormängija ega uus klubi ei oma kohustusi eelmise klubi ees. 
4.10.4 Noormängija uus klubi on kohustatud tasuma noormängija eelmisele klubile 
noormängija klubivahetustasu, mis koosneb: 
a) esmase registreerimise tasust, 
b) noormängija klubivahetuse baastasust, 
c) koondislase tasust, 
vastavalt EVF juhatuse poolt kehtestatud tasumääradele (vt Lisa 3). 

4.10.4.1 Esmase registreerimise tasu makstakse ainult klubile, kes on mängijale 
esimesena vormistanud EVF noormängija litsentsi või mille juures alustas mängija 
võrkpallitreeninguid.  
4.10.4.2 Noormängija klubivahetuse baastasu arvestatakse iga aasta eest 
summeeritult, mille jooksul noormängija eelmine klubi on tegelenud noormängija 
võrkpallialase treeningtöö ja/või võistlustegevusega.  
4.10.4.3 Noormängija klubivahetuse baastasu arvestatakse ka nende aastate eest, 
kui mängija pole osalenud EVF ametlikel võistlustel ega omanud EVF 
noormängija litsentsi juhul, kui on võimalik dokumentaalselt tõestada noormängija 



osalemine klubi õppe- ja treeningtegevuses (sh KOV pearaha nimekiri, klubi 
treeningutasu kuludokumendid jms). 
4.10.4.4 Koondislase tasu arvestatakse juhul, kui mängija kuulus üleminekule 
eelneval hooajal noortekoondise koosseisu. Kuulumise korral kahe või enama 
vanuseklassi koondisesse, arvestatakse koondislase tasu vaid ühe, kõrgema 
tariifiga koondise eest (ei summeerita). 

4.10.5 Noormängija klubivahetustasu arvestatakse alates 7. eluaastast kuni 19. eluaastani 
(U-20 vanuseklassi lõpuni). 
4.10.6 Mängija elukoha vahetusel (teise KOV piiresse) kehtivad p 4.10.4 sarnased 
nõuded. 
4.10.7 Juhul kui noormängija jätab hooaja vahele, siis loetakse teda vabaks mängijaks ja 
klubivahetustasu ei rakendata. 
 
4.11 Mängijate rahvusvahelised üleminekud 
 
4.11.1 Mõisted: 

4.11.1.1 Mängija rahvusvaheline üleminek - (ingl. k. International Transfer) 
mängija liikumine päritolu alaliidu klubist (vastuvõtva alaliidu) välisklubisse. 

4.11.1.2 Rahvusvahelise ülemineku sertifikaat - (ingl.k. International Transfer 

Certificate) elektrooniline üleminekut kinnitav sertifikaat, mis on kinnitatud 
kõikide osapoolte - FIVB/CEV, mängija, päritolu alaliit, vastuvõttev alaliit, 
vastuvõttev klubi ja päritolu klubi (ainult kehtiva lepingu korral) - poolt. 

4.11.1.3 Päritolu alaliit - (ingl.k Federation of Origin) alaliit, kes annab välja 
mängija esimese litsentsi või esmakordselt registreerib mängija ühte oma klubi 
võistkonda (FIVB Sports Regulation: The Federation which is the first to issue a 

license or enroll the player with one of its club teams is considered to be the 

Federation of Origin regardless of the player’s citizenship). 
4.11.1.4 Vastuvõttev alaliit - (ingl.k. Receiving Federation) alaliit, mille haldusalas 

olevasse klubisse mängija siirdub. 
4.11.1.5 Vastuvõttev klubi - (ingl.k. Receiving Club) vastuvõtva alaliidu klubi, s.o. 

välisklubi, kuhu mängija siirdub. 
4.11.1.6 Päritolu klubi - (ingl.k. Club of Origin) klubi, kellega mängijal on kehtiv 

leping ning kelle juurest toimub üleminek vastuvõtvasse klubisse (ei pea olema 
päritolu alaliidu klubi). 

4.11.2 Seotud regulatsioonid, dokumendid ja internetiallikad: 
4.11.2.1 FIVB Sports Regulations - 
http://www.fivb.org/en/volleyball/Documents/FIVB_Sports_Regulations_2012_(v
_9)_final.pdf 
4.11.2.2 Electronic International Transfer Procedure Manual - 
http://www.fivb.org/en/volleyball/Documents/FIVB_Electronic_International_Tra
nsfer_procedure_manual_2012_2013.pdf 
4.11.2.3 FIVB International Transfer web platform - http://www.fivb.org/vis2009/ 
4.11.2.4 CEV Administrative Fee Regulations For Transfers - 
http://transfers.cev.lu/Regulation.aspx 
4.11.2.5 CEV Administrative Fee Calculator For Transfers - 
http://transfers.cev.lu/Calculator.aspx 

4.11.3 Välismängija registreerimisel Eesti ametlikeks võistlusteks võetakse aluseks FIVB, 
CEV ja  EVF regulatsioonid. 
4.11.4 Mängija üleminek välisklubisse vormistatakse vastavalt EVF, CEV ja FIVB 
regulatsioonidele. 



4.11.5 EVF sekretariaat kontrollib iga algatatud ülemineku õiguspärasuse, ülemineku 
administreerimistasu laekumise ja puuduste mitteilmnemisel kinnitab ülemineku FIVB 
ametlikus rahvusvaheliste üleminekute elektroonilises keskkonnas. 
4.11.6 Välisklubisse siirduva mängija ülemineku, mängimise, elamise ja tasustamise 
tingimused ning üleminekutasu päritolu klubile (kehtiva lepingu korral) fikseeritakse 
klubide ja mängija vahel läbirääkimiste teel soovitavalt kirjaliku lepinguga. 
4.11.7 Mängija, kellel ei ole kehtivat lepingut ühegi klubiga, võib oma esindajaks valida 
EVF-i, kes peab mängija nimel läbirääkimisi. Lepingu kinnitavad allkirjaga mängija ja 
klubi. 
4.11.8 EVF-le laekunud rahvusvaheliste üleminekute administreerimistasudest 30% 
(summa/1,3) kantakse kasvatajaklubile hiljemalt sama hooaja 31. maiks. 
4.11.9 Vastavalt FIVB regulatsioonidele on nn rahvuskoondiste periood 15.05 - 15.10, 
mil mängija peab olema koondiste tegevusteks kättesaadav. 
4.11.10 EVF rahvusvaheliste üleminekute administreerimistasude piirmääradeks on CEV 
poolt kehtestatud piirmäärad, mis on kättesaadavad veebiaadressil transfers.cev.lu. 
 
4.12 Kasvatajaklubi ja kasvatajatasu 
 
4.12.1 Vt mõisted p. 3.16 ja 3.17 
4.12.2 Kasvatajatasu maksmisel lähtutakse järgmisest:  

a) kasvatajatasule on õigus klubil, kes on treeninud noormängijat vähemalt kolm 
aastat enne siirdumisest mängijaks (s.t. noorte võistlusklassist täiskasvanute 
võistlusklassi); 
b) kasvatajatasu arvestust hakatakse pidama hetkest, mil noormängija on 
registreeritud mängima U14 meistrivõistlustele ning on vastaval hooajal vähemalt 
12 aastane; 
c) kui noormängija on treeninud enne üleminekut täiskasvanute klassi rohkem kui 
ühes klubis vähemalt kolm aastat, on kasvatajatasu saamise õigus mõlemal 
kasvatajaklubil ja sellisel juhul jagatakse kasvatajatasu kasvatajaklubide vahel 
pooleks; 
d) noormängija siirdumisel täiskasvanute võistlusklassi on noormängija 
kasvatajatasu õigustatud saama maksimaalselt 2 klubi, 
e) kasvatajatasu maksab klubi kasvatajaklubile kasvatajaklubi poolt esitatud arve 
alusel. 

4.12.3 Juhul kui kasvatajaklubi on lõpetanud tegevuse ning puudub õigusjärglane, siis 
kasvatajatasu ei maksta. 
4.12.4 Välisklubist tulnud Eesti mängija eest on kasvatajatasu maksmise kohustus 
esimesel viiel aastal peale mängija siirdumist noorteklassist täiskasvanute klassi ja tasu 
suurus on sama, mis eestisisese klubivahetuse korral (vt p.4.9) 
4.12.5 Noormängijate kasvatajaklubi osas peab arvestust EVF sekretariaat. 
 
5 Rannavõrkpall 
 
5.1 Üldsätted 
5.1.1 EVF rannavõrkpalli võistlusi (sh tiitlivõistlusi) reguleerivad dokumendid on: 
a) Eesti karikavõistluste juhend (täiskasvanud ja noored) 
b) Eesti meistrivõistluste juhend (täiskasvanud ja noored) 
c) Rannavõrkpalli võistluste korraldamise reglement 
 
6 Ausa Mängu põhimõtete järgimine 
 



6.1 Osaledes EVF ametlikel võistlustel, sealhulgas EVF rannavõrkpalli võistlustel, 
kohustuvad Mängijad, Klubid ja Klubides tegutsevad isikud: 
a) kinni pidama Ausa Mängu (Fair Play) põhimõtetest ja lähtuma lojaalsuse, aususe ja 
sportlikkuse printsiipidest; 
b) tunnustama kehtivaid võrkpalli- ja rannavõrkpallireegleid, mis on vastu võetud 
Rahvusvahelise Võrkpalliliidu (FIVB) poolt; 
c) järgima Rahvusvahelise Võrkpalliliidu (FIVB) ja Euroopa Võrkpalliliidu (CEV) 
põhikirju, juhendeid ja otsuseid; 
d) järgima kõikides vaidlustes, mis tõusetuvad seoses Eesti Võrkpalli Liidu 
Tegevusjuhendis sätestatud kohustuste täitmisega või seoses EVF ametlikel võistlustel, 
sealhulgas EVF rannavõrkpalli võistlustel, osalemisega, käesolevas Eesti Võrkpalli Liidu 
Tegevusjuhendi punktides 6.2. kuni 6.4. ettenähtud vaidluste lahendamise korda; 
e) allutama end vaidluse lahendamiseks vaidlust lahendavale EVF toimkonnale, 
sealhulgas vastaval nõudmisel andma vaidluse õigeks lahendamiseks vajalikke selgitusi, 
mida toimkond  küsib, ilmuma toimkonna kutsel vaidluse lahendamiseks peetavale 
istungile või istungiväliselt selgitusi andma ning aktsepteerima EVF toimkonna 
ettepanekul kinnitatud  EVF juhatuse otsust; 
f) hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada võrkpalli kui 
spordiala mainet, EVF ametlike võistluste, sealhulgas EVF rannavõrkpallivõistluste 
usaldusväärsust või aususe põhimõtet. Võrkpalli mainet, võistluste usaldusväärsust ja 
aususe põhimõtet kahjustav käitumine on muu hulgas, kuid mitte ainult: 
i) aktiivne või passiivne seotus altkäemaksude või korruptsiooniga võrkpalli või 
võrkpallivõistlustega seotud küsimustes; 
ii) võrkpallialase tegevuse kaudu Mängijale või Klubis tegutsevale isikule teatavaks 
saanud avalikkusele mitte teadaoleva informatsiooni kasutamine selliselt, et mängu või 
võistluse aususe põhimõte saab kahjustada; 
iii) otsene või kaudne mängu või võistluse käigu eelnev fikseerimine (kokkuleppemäng) 
või katse seda teha, sõltumata sellest, kas sellise tegevuse eesmärk on finantsilise kasu 
saamine; 
iv) isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt 
panustamises või sellega sarnases tegevuses osalemine mängu tulemuse või käigu peale 
võistlustel, milles osaleb Mängija või Klubis tegutsev isik ise või talle lähedaselt tuttav 
isik või võistkond (kihlveopettus). Mängija või Klubis tegutseva isiku poolt panustamine 
Eestis toimuvate EVF ametlike võistluste või rannavõrkpallivõistluste peale on keelatud; 
v) võrkpallialase tegevuse kaudu Mängijale või Klubis tegutsevale isikule teatavaks 
saanud konfidentsiaalse info loata kasutamine või meediasse edastamine; 
vi) võistlustel või võistlustega seotult provokatsioonilise käitumisele üleskutsumine; 
vii) süüliselt mängu hilinemise või toimumata jäämise, samuti katkemise  põhjustamine; 
viii) vägivaldne käitumine võistlustel; 
ix) võistluses eelise saamiseks ebasportlikult käitumine; 
x) dopingu kasutamine või dopingu kasutamise katse, sportlasele dopingu andmine või 
sportlase kihutamine dopingut tarvitama; 
xi) EVF sekretariaadi viivitamatult teavitamata jätmine Mängijale või Klubis tegutsevale 
isikule teatavaks saanud dopingu tarvitamise juhtumist või dopingu tarvitamise katsest, 
punktides 6.1. f iii ja iv nimetatud kokkuleppemängudest ja kihlveopettustest või muudest 
punktis 6.1. f nimetatud rikkumistest.                      
g) tegema EVF juhatuse, sekretariaadi ja toimkondadega koostööd võitlemaks punktis 6.1. 
f nimetatud tegude ja tegevusetuse vastu.   
 
6.2. Punktis 6.1. nimetatud kohustuste rikkumise uurimiseks, vaidluste lahendamiseks  
ning rikkujate karistamise osas EVF juhatusele ettepanekute tegemiseks  on pädev EVF 
sporditehniline toimkond, kellel on õigus kaasata oma töösse spetsialiste, kes ei ole 



toimkonna liikmed. EVF sporditehnilise toimkonna ettepanekul kinnitab rikkumiste eest 
karistused EVF juhatus. 
 
6.3. Sporditehniline toimkond võib punktis 6.1. nimetatud rikkumiste eest Mängijat, Klubi 
või Klubis tegutsevat isikut karistada: 
a) hoiatusega; 
b) noomitusega; 
c) rahatrahviga; 
d) Mängijat mängukeeluga määratud arvuks mängudeks või määratud või määramata 
ajaperioodiks; 
e) Klubis tegutsevat isikut mängu juhendamise keeluga või mängu ajal mängusaalis 
viibimise keeluga määratud arvuks mängudeks või määratud või määramata 
ajaperioodiks; 
f) Mängijat või Klubis tegutsevat isikut võrkpallialal tegutsemise tähtaegse või tähtajatu 
keeluga; 
g) Klubi võib karistada mängutulemuse tühistamise või mängu kaotatuks lugemisega; 
h) Klubi võib karistada keeluga registreerida uusi mängijaid; 
i) Klubi võib karistada EVF ametlikel võistlustel saavutatud koha tühistamisega. 
 
6.4. Punktis 6.3. nimetatud karistused jõustuvad EVF sporditehnilise toimkonna 
ettepanekul EVF juhatuse poolt vastava kirjaliku otsuse tegemise hetkest. Punktis 6.3. c 
nimetatud rahatrahv tuleb tasuda EVF-ile 30 kalendripäeva jooksul trahviotsuse 
tegemisest. 
 
7 Muud sätted 
7.1 Muudes EVF tegevusjuhendis jt võistlustega seotud regulatsioonides lahendamata 
küsimused lahendab EVF juhatus. 
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Eesti Võrkpalli Liidu tegevusjuhend   
Lisa 1. Tasumäärad   
  Tasumäär Märkused 

Liikmeks astumise maks 65 €   

EVF liikmemaks 65 €   

      

EMV registreerimine     

Credit24 Meistriliiga     

Üldkuludetasu (mh võistkonna registreerimistasu)  500 €   

Mängija litsentsitasu 20 €   

Mängija litsentsitasu lisaregistreerimisel 80 €   

Meeste I Liiga     

Üldkuludetasu 100 €   

Võistkonna registreerimistasu 
35/50/75 

€ Olenevalt registreerimistähtajast 

Mängija litsentsitasu 15 €   

Mängija litsentsitasu lisaregistreerimisel 30 €   

Naiste Meistriliiga     

Üldkuludetasu 385 €   

Võistkonna registreerimistasu 65 €   

Mängija litsentsitasu 20 €   

Mängija litsentsitasu lisaregistreerimisel 80 €   

      

      

EKV registreerimine 20 €   

EKV osalustasu 35 €   

      

Farmklubi registreerimine 130 €   

      

Protestilõiv 35 €   

Mängu kellaaja, saali või kuupäeva muutmine   Vt võistlusjuhend 

      

Üleminekutasu piirmäärad lepinguga mitteseotud mängija 

klubivahetuse korral  0 €   

Kasvatajatasu meeste meistriliigas, maksmise kohustus 5 aasta 
jooksul alates noormängija siirdumisest mängijaks :   

S.o. viiel järjestikkusel aastal alates 

noormängija siirdumisest mängijaks. 
Makstakse lisaks ka noorteklassis oleva 
mängija eest. 

A tase (kuni) 1000 €   

B tase (kuni) 500 €   

Kasvatajatasu meeste I liigas, maksmise kohustus 5 aasta jooksul 

alates noormängija siirdumisest mängijaks:    
A tase (kuni) 100 €   

B tase (kuni) 65 €   

1993.a. sündinud ja vanemate mängijate eest üksnes 
klubivahetusel (kuni) 100 € Kuni mängija 30. eluaastani 

1989 ja varem sündinud mängijate puhul, liikumisel 
meistriliigast esiliigasse 0 €  

Kasvatajatasu naiste meistriliigas, maksmise kohustus 5 aasta 

jooksul alates noormängija siirdumisest mängijaks :   

 Makstakse lisaks ka noorteklassis oleva 

mängija eest. 

A tase (kuni) 200 €   

B tase (kuni) 100 €   

1993.a. sündinud ja vanemate mängijate eest üksnes 

klubivahetusel (kuni) 100 €  Kuni mängija 30. eluaastani 

Mängija klubivahetuse administreerimistasu 20 €   

Noormängija klubivahetuse administreerimistasu 0 €   

      



   

Sanktsioonid (piirmäärad)*     

Võistluse/mängu ebapiisaval tasemel läbiviimise eest 65 €   

Klubi/mängija EVF-i tegevus- või võistlusjuhendi vastu eksimine  320 €   

Dopingu kasutamise, salakaubaveo, vääritu käitumise vms. eest  65 €   

Võistkonna ühtse võistlusvormi puudumise eest mängus 15 € Iga mängija kohta 

Registreerimata mängija kasutamise eest  200 €   

Mängust loobumisest ette teatamine kuni kolm päeva 200 €   

Mängust loobumisest ette teatamine vähem kui kolm päeva 320 €   

Mängust loobumisest mitteteatamine 640 €   

Märkuste, eemaldamiste sanktsioonide eiramine võistkonna poolt 
(vt. Tegevusjuhend p. 4.8.9) 320 €   

Ülesandmis- ja/või karistuste lehe puudumine  20 €   

   
* Täiskasvanute EVF ametlikel võistlustel. Noorte võistluste sanktsioonid on fikseeritud EVF noortevõistluste korraldamise 

korras 
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Eesti Võrkpalli Liidu tegevusjuhend  
Lisa 2. Ametlikud vormid  
  

Registreerimisvormid   

Eesti Meistrivõistlused nais-/meeskonna registreerimisleht TK-02 

Eesti karikavõistlused nais-/meeskonna registreerimisleht TK-03 

Mängija registreerimisvorm klubivahetuse korral TK-04 

Saali registreerimine võrkpalli mänguks  TK-05 

Võrkpallimängu aja ja/või koha muutmise taotlus TK-06 

Farmklubi lepingu registreerimine TK-07 

Võrkpalluri rendilepingu registreerimine EVF-s TK-08 

Võistlussaali kontrollakt TK-09 

Mängija kasvatajaklubi hüvitis TK-11  

  

Noortevõistluste võistlushooaja registreerimisvormid:   

EVF noortevõistlused võistkonna registreerimisleht  N-02 

EVF noortevõistlused finaalturniiri läbiviimise taotlus  N-03 
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Eesti Võrkpalli Liidu tegevusjuhend   
Lisa 3. Noormängija klubivahetustasu tariifid   

     
Koondislase tasu Vanuseklass Vanus Baastasu  

Esmase registreerimise tasu 120  
    7 20  
    8 20  
    9 20  
  

U-12 
10 20  

  11 20  
  

U-14 
12 20  

  13 20  

300 U-16 
14 30  
15 30  

500 U-18 
16 60  
17 60  

700 U-20 
18 120  
19 120  

 

      
Näide - 16 aastase (järgmisel hooajal täitub 17 a) noormängija üleminek, kes on eelmises 

klubis treeninud 9 aastaselt, mis on seni olnud mängija ainus klubi. Ei ole koondise 

mängija.  
Kalkulatsioon: 
Baastasu = (1x60) + (2x30) + (5x20) = 220 € 
Koondislase tasu = 0 € 
Mängija esmane registreerimine = 120 € 
Kokku: 340 € 
Kui antud noormängija kuuluks nii U-18 koondisesse kui ka U-20 koondisesse, siis 

lisanduks koondislase tasu U-20 koondise järgi 700 € 
 


