
 
 

 
 

 
 
 PÄRNUMAA  MEISTRIVÕISTLUSED   RANNAVÕRKPALLIS  2018 
 
1.EESMÄRK Selgitada Pärnu maakonna meistrid rannavõrkpallis meespaaridele. 
Populariseerida rannavõrkpalli linnas ja maakonnas ning sisustada sportlikult suveaega. Võrkpall 
toob sõbrad  kokku ! 
 
2.VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT 
Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 25.juuni  kuni 6.august 2018.a. Meistrivõistlused koosnevad 
7 etapist, mis viiakse läbi igal esmaspäeval kell 17.30 Pärnu Võrkpalliklubi rannavõrkpalli 
väljakutel ( promenaadi alguses )  järgmistel kuupäevadel : 
I etapp – 25.juuni kell 17.30 
II etapp – 2. juuli kell 17.30 
III etapp  - 9. juuli  kell 17.30 
IV etapp - 16. juuli kell 17.30 
V etapp  – 23. juuli kell 17.30 
VI etapp – 30. juuli kell 17.30 
Finaaletapp – 6.august kell 17.30 
 
 
3. REGISTREERIMINE  JA  OSAVÕTUTASU 
Registreerimine toimub 15 minutit enne võistluse algust kohapeal või informeerida osavõtust 
peakohtunikku telefonil 50 18 259. Osavõtumaks on 10 EUR-i ( 1999a. ja hiljem sünd. 5 EUR ) 
võistluspaari kohta iga turniir. 
 
 
4. OSALEJAD Mängijate suhtes piiranguid ei ole. 
 
 
5.VÕISTLUSPALL Mikasa VLS 300.  
 
 
6. VÕISTLUSTE SÜSTEEM Mängitakse üks geim 21 punktini, lõpus kehtib „ kahene vahe „. 
Võistlusskeem on üldjuhul „ kahe miinuse süsteem“. Korraldaja jätab omale õiguse teha 
muudatusi olenevalt võistkondade arvust. Kehtivad FIVB poolt kinnitatud rannavõrkpalli reeglid. 
 Turniiritabelisse paigutamise aluseks on Pärnumaa 2018.a.  meistrivõistluste individuaalne 
edetabel. Esimesel turniiril on aluseks Pärnumaa 2017.a. põhiturniiri edetabel. 



 
 
7. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE Meistrivõistlused peetakse etappide kaupa ning 
punkte etappidel arvestatakse järgmiselt : I koht – 60; II koht – 54; III koht – 48; IV koht -  42; V 
koht - 36; VII koht – 30;  IX koht – 24; XIII koht – 18 jne. 
 Finaaletapil  mängivatel paaridel arvestatakse vastavalt kohale punktid topelt . Võrdsete punktide 
korral loevad viimase etapi tulemused. 
 
8.PROTESTID Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab peakohtunik. 

 
9AUTASUSTAMINE Finaaletapi järel suurima punktisummaga paar saab nimetuse Pärnumaa 
meister 2018  ning esimest kolme paari autasustatakse medalite, diplomite ja sportlike 
auhindadega. 
 
10 INFO :  Reio Tilk 50 73 294;  Mehis Merilaine 50 18 259 
              


