
 
     PÄRNUMAA 2020.a. VÕRKPALLI MEISTRIVÕISTLUSTE 
                                     J U H E N D 
Eesmärk 
Selgitada välja 2020.a.. Pärnumaa meistrid võrkpallis nii nais- kui meeskondadele. 
Populariseerida võrkpalli Pärnumaa elanike hulgas. 
Aeg ja koht 
Võistlused toimuvad oktoobrist 2019.a. kuni aprillini 2020.a. Mängud toimuvad 
osavõtvate võistkondade spordibaasides kohalesõitudega. 
Osavõtjad 
Võistlustest võivad osa võtta linna ja maakonna klubide, valdade, firmade, koolide 
ja ükskõik milliste ühenduste võistkonnad. Mängija võib olla registreeritud ja män- 
gida ainult ühe võistkonna koosseisus. Võistkonna suuruseks on 16 mängijat. 
Kõik võistkonna liikmed peavad olema ühtsetes särkides. Naiste meistrivõistlustel  on  lubatud 
mängida  ühel  vabariigi meistriliiga mängijal. Meeste meistrivõistlustel ei ole lubatud 
osaleda meistriliiga mängijatel. 
Korraldamine ja läbiviimine 
Võistlused korraldab ja viib läbi   Pärnumaa Spordiliit   koos  spordiklubide ja oma- 
valitsustega. 
Võistluste peakohtunik on  Mehis Merilaine  tel. 5018259 
Võistluste süsteem: 
Mängitakse „parem viiest“ geimist. Selgitatakse välja kõik kohad lõpuni. Võit annab kas 
3 (3 : 0; 3 : 1) või 2 (3 : 2) punkti, kaotus 1 (2 : 3) või 0 (0 : 3; 1 : 3) punkti. Põhiturniiri 
paremusjärjestuse määramisel võrreldakse esmalt punkte, siis võitude arvu, pärast mida 
geimide ja punktide suhet.  
Vastuvõtja võistkond kannab kõik mänguga seotud kulud ja garanteerib võistluspaigas 
nõuetekohase saali, kohtunikud ning sekretäri. 
 
M E H E D  
I etapp – meeskonnad ( 7 võistkonda ) mängivad läbi kaks ringi (kodus + võõrsil). 
Põhiturniiri mängud peavad olema mängitud põhiturniiri viimase vooru viimaseks 
mänguks.    
       
II etapp – veerandfinaalid  
I etapi mängutulemuste alusel, reastuvad võistkonnad asetustesse 1. – 7. 
Veerandfinaalid : 
I etapi järel 1. võistkond pääseb otse poolfinaali. 
A (1/4F)  I etapi järel 2. võistkond kohtub 7.koha võistkonnaga 
B (1/4F)  I etapi järel 3. võistkond kohtub 6.koha võistkonnaga 
C (1/4F)  I etapi järel 4. võistkond kohtub 5.koha võistkonnaga 
Veerandfinaalid mängitakse kahe mängu võiduni, kusjuures  1. ja  vajadusel  3. mäng 
peetakse pärast I etappi tabelis kõrgemal olnud meeskonna kodus. 
 
III  etapp – poolfinaalid + kohamängud 5. – 7. 
I  poolfinaal – I etapi võitja kohtub mängu C võitjaga 
II poolfinaal – mängu A võitja kohtub mängu B võitjag 
 
Poolfinaalid  mängitakse kahe mängu võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse 
pärast I etappi tabelis kõrgemal olnud meeskonna kodus. 
Kohamängud 5.-7. 
Meeskonnad mängivad läbi ühe ringi ( üks kodus, üks võõrsil ) 
 
IV etapp – finaalid + kohamängud 5.-6.,  
Finaalmängude ajakava ja koht selgub peale kolmandat etappi. 
 



 
N A I S E D 
I etapp – naiskonnad ( 5 võistkonda ) mängivad läbi kolm ringi  ( kodus + võõrsil ) .  
Kolmas ring mängitakse kaks mängu kodus ja kaks võõrsil. 
 
II etapp – finaalid 
Finaal – I etapi järel 1. võistkond kohtub 2. koha võistkonnaga 
III – IV koht – I etapi järel 3. võistkond kohtub 4. koha võistkonnaga 
Finaalmängude ajakava  ja koht selgub peale esimest etappi. 
 
Peale finaalmänge toimub pidulik autasustamine koos suupistelauaga. 
Autasustatakse I – III koha saavutanud nais- ja meeskondi karika ja diplomiga. 
Võistkonna liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga. 
Põhiturniiri lõpuks võistkonna esindajad teatavad MV parimad mängijad (oma 
võistkonna mängijaid ei saa esitada). 
 Selgitatakse välja parim neiu ja noormees ( sünd.2001a. või hiljem ), parim nais- ja 
meesmängija keda autasustatakse meenetega. 
 
Majandamine 
Võistluste tehnilise läbiviimise ja osavõtuga seoses olevad kulud kannavad osavõtjad. 
Osavõtumaks on  20 EURi ühe registreeritud mängija kohta. Osavõtumaksu saab tasuda 
ülekandega Pärnu Võrkpalliklubi MTÜ arveldusarvele EE931010902019390006 
 
Osavõtumaks  tasuda hiljemalt 10.dets.2019.a.   
 
Registreerimine 
Nimeline registreerimine tuleb teostada võistkondadel hiljemalt 01.novembriks 2019a., 
nõuetekohane registreerimisleht saata e-maili aadressil mehismerilaine@hot.ee 
Võistkonna registreerimislehel peavad olema iga võistkonna liikme kohta alljärgnevad 
andmed, ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ja kuupäev. Samuti kontaktisik või kapten 
koos kontakttelefoniga!!! 
 
NB! 
Hooaega alustanud mängija võistkonda vahetada ei saa! 
Uusi mängijaid saab juurde registreerida kuni 31.detsemberini 2019a, tasudes ühe 
mängija eest 30 EUR-i Pärnu Võrkpalliklubi MTÜ-le ja anda teada nimekirjas tehtud 
muudatustest  peakohtunikule. 
 
Üldiselt 
Mängude ajakava muutmine ei ole lubatud. Ettenägematute asjaolude ilmsiks tulekul on vaja 
koheselt mängude muutusest informeerida võistluste peakohtunikku.   
Lõppenud mängude tulemused palume koheselt saata e-mail aadressile info@psl.ee 
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendatakse peakohtuniku ja läbiviija poolt vastavalt 
kehtivatele võistlusmäärustele. 
 
NB! 
Mängude ajagraafikus märgitud kellaaeg on mängu algusaeg, soojendus saalis 15 min. 
enne mängu algust. Palun saalide valdajatel ja võistkondadel sellega arvestada! 
Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel juhendit muuta. 
 
Kaisa Kirikal                                                                         Mehis Merilaine 
Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht                                         Võistluste peakohtunik 
  


