
 

SPORTLAND`i AUHINDADELE 

14. LIHAVÕTTETURNIIR 

VÕRKPALLIS 

j u h e n d 

 

 

 

1. EESMÄRK 
Selgitada 14. Lihavõtteturniiri võitjad. Jätkata harrastusvõrkpalli traditsiooni Saarde 

vallas.  

 

 

2. AEG JA KOHT 
Meeste võistlused toimuvad laupäeval ja (vajadusel) pühapäeval 2-3. aprillil 2016 

Kilingi-Nõmme spordihoones algusega kell 10.00.  

Naiste võistlused 3. aprillil 2016 algusega 14.00. (Kui meeste võistlus toimub ainult 

laupäeval, siis toimub ka naiste turniir ainult laupäeval 2. aprillil. Selgub registreerimise 

lõppedes). 

 

 

3. OSAVÕTJAD JA OSAVÕTUTASU 

Võiskonna suurus: 4 väljakumängijat + 1 varumängija.  

Kolmeliikmeline võistkond on mittetäielik, millel lubatakse erandkorras edasi mängida 

vaid korraldaja otsusel. 

Osavõtutasu 25 €/vk kinnitab registreerimise. MTÜ SK Saarde arvelduskonto 

EE802200221013976311   Swedbankis. Reg. tähtaeg 31. märts 2016.  

Tee www.sksaarde.ee kodulehel võistonna registreerimine. 

Majutus  

 

 

4. VÕISTLUSTE SÜSTEEM 

Naiskonnad mängivad turniirisüsteemis (kuni 5 naiskonda). Kuue või enam naiskonna 

registreerudes täpsustatakse süsteem ja ajakava peale registreerimise lõppemist. Nii 

meeste kui naiste ajakava ilmub veebiaadressil www.sksaarde.ee  

Meeste alagrupimängud toimuvad turniirisüsteemis. Mäng lõpeb 50 punktiga. 

Registreerunud meeskonnad loositakse alagruppidesse, finaalturniirile pääsevad 

alagruppide kaks paremat meeskonda (enim punkte kogunud meeskonda). Kui võrdse 

punktisummaga võistkondi on mitu, siis pääsevad lõppturniirile kõik nimetatud 

võistkonnad.  

 

http://www.sksaarde.ee/
http://www.kilingivilla.ee/Kulalistemaja/Majutus___Kulalistemaja,_Majutus,_Seminar,_Restoran,_Toidlustus,_Saun,_Peolauad_ja_Peielauad.html
http://www.sksaarde.ee/


 

5. REEGLID 

MEHED - Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt erisustega: „mängu lõpp” 50 

punkti (ka ühe punktilise vahega), poolte vahetus 25 punkti juures eduseisus oleva 

võistkonna suhtes. Mõlemal võiskonnal kummagil mänguväljaku poolel lubatud kasutada 

ühte 30 sekundilist mõtlemisaega. Väljakul kolm eesliini mängijat ja üks tagaliini 

mängija. Libero puudub (nii naistel kui meestel).  

 

 

6. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE. 

Meestel: Alagruppide paremuse määrab suurem punktide arv.  

Finaalmängude täpne süsteem lepitakse kokku turniirieelsel võistkondade koosolekul. 

Olenevalt registreerunud võistkondade arvust võib toimuda turniir ainult laupäeval. 

Finaalmängude paremusjärjestus selgitatakse kahe-miinuse-süsteemis või play-off, 

geimidega kolmest parem (geim 15 punkti). Tabelisse asetus loositakse kohe peale oma 

alagrupimängude lõppu võistluspaigas.  

Naistel: Registreerunud naiskonnad mängivad omavahel kehtivate võistlusmääruste 

kohaselt, geimidega kolmest parem. Rohkearvulise registreerimise korral on korraldajatel 

õigus mänguaega lühendada (selgub peale registreerimise lõppemist) 

 

 

7. PROTESTID. 

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab esindajate kogu, kuhu 

kuuluvad: peakohtunik, mängu kohtunikud ja protestis osalevate võistkondade esindajad. 

 

 

8. AUTASUSTAMINE. 

2016 Saarde Lihavõtteturniiri esikolmiku mees- ja naiskonda autasustatakse karika ja 

meenetega. Kõigi turniiril mänginud võistlejate vahel loosib SPORTLAND paari Mizuno 

spordijalanõusid.  

 

 
9. KORRALDAMINE 

Võistluste korraldaja: SK Saarde  

Peakohtunik: Ragnar Pähn  

 

http://www.sportland.ee/brandid/mizuno

