JÕGEVAMAA VÕRKPALLI 2004.A. MEISTRIVÕISTLUSTE
JUHEND
EESMÄRK.
Populariseerida võrkpalli Jõgevamaal. Selgitada Jõgevamaa meistrid võrkpallis

AEG JA KOHT.
Võistlused toimuvad vastavalt kalenderplaanile jaanuarist aprillini. Kalenderplaani koostab
peakohtunik. Kalenderplaanist kinnipidamine on kohustuslik.

OSAVÕTJAD.
Võistkondi võib komplekteerida “omadest”, s.o.Jõgevamaal elavad või põhikohaga töötavad ja
nende õppivad lapsed ning Jõgevamaa spordiklubi liikmetest ja “võõrastest”. Võistkonnas võib
mängida võistluste jooksul kuni 18 mängijat, igas mängus ja finaalturniiril võib kasutada 10
mängijat.”Võõras” saab osaleda finaalturniiril, kui on osalenud vähemalt 50 % põhiturniiri
mängudel.

VÕISTLUSSÜSTEEM.
Naiskonnad mängivad eelvõistlusel turniirisüsteemis üks ring ja poolfinaali saavad otse
Carmen, SK MIX ja SK Tervis ja eelturniiri kaks paremat, kus mängitakse turniirisüsteemis üks
ring ja poolfinaali neli paremat pääsevad finaalturniirile.
Meeskonnad mängivad eelvõistlusel turniirisüsteemis kaks ring ja poolfinaali saavad otse
Põltsamaa ja Kurista Saeveski ja eelturniiri kolm paremat, kus mängitakse turniirisüsteemis üks
ring ja poolfinaali neli paremat pääsevad finaalturniirile.
EELVÕISTLUSE ja POOLFINAALI tulemused peavad laekuma peale võistluste korraldamist 3
tööpäeva jooksul sekretärile.
Finaalturniir toimub Mustvees 2.-4. aprillil. Finaalis mängitakse üks ring
turniirisüsteemis.
Mängu võit annab 2 punkti, kaotus ühe punkti ja loobumine 0 punkti. Peale kahte
loobumiskaotust võistkond diskvalifitseeritakse ja tema punktid tühistatakse. Kahe või enama
võistkonna võrdsete punktide korral määrab paremuse omavaheliste mängude võitude vahe,
omavaheliste mängude geimide vahe või kõikide mängude geimide vahe. Kõik mängud
mängitakse süsteemis viiest parem.
Võistlused toimuvad vastavalt rahvusvahelistele võistlusmäärustele

AUTASUSTAMINE.
Kolme parema võistkonna liikmeid autasustatakse medali, diplomi ja auhinnarahaga.

MAJANDAMINE.
Võistkonna osavõtumaks on 500 krooni, “võõra” võistkonna liikme kasutamisel lisandub 500
krooni iga “võõra” eest.Täiendav registreerimine võistluse jooksul on 100 krooni mängija kohta.
Koduvõistkond tagab mängu läbiviimise vastavalt võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja
kalenderplaanile. Kohtunike tasu ühel mängul 50, 30, sekretariaat 20 krooni. Võistlusvormi mitte
vastamine võistlusmäärustele – 100.- iga mängija mängu kohta, tasumine võistlusmängu
vanemkohtunikule, siis saab võistlusmäärusi rikkunud mängija mängida Jõgevamaa Spordiliit
“Kalju” korraldab autasustamise, tulemuste avaldamise ja kohtunike tasustamise.

REGISTREERIMINE.
Ülesandmislehed esitada 06. jaanuariks peakohtunik Toivo Uusnale või peasekretär Kaja
Toomile e-mail kajato@hot.ee, kus ära näidatud mängija nimi, sünniaeg, elukoht, töökoht (kool).
Lisatud võistkonna esindaja nimi ja kontakttelefonid ning kodusaali kasutamise ajad.

ÜLDIST.
Tekkinud küsimused ja probleemid lahendavad:
peakohtunik Toivo Uusna 050 36945
peasekretär Kaja Toom 077 52255, fax 077 52 255, 056 916 547
Juhend on vastu võetud võrkpallisektsiooni juhatuse laiendatud koosolekul 23.12.2003.
Jõgevamaa Spordiliit “Kalju”

