
 

 
PÄRNUMAA 2022/2023.a. VÕRKPALLI MEISTRIVÕISTLUSTE 

JUHEND 
I. Eesmärk 

1. Selgitada välja 2023 aasta Pärnumaa meistrid võrkpallis nii nais- kui meeskondadele; 
2. Populariseerida võrkpalli Pärnumaa elanike hulgas; 
3. Propageerida sporti, kui tervislikku eluviisi; 
4. Pärnumaa elanikkonnale võistlusvõimaluste loomine ning vaba aja sisustamine. 

II. Aeg ja koht 
1. Võistlused toimuvad novembrist 2022.a. kuni aprillini 2023.a. Mängud toimuvad osavõtvate 

võistkondade spordibaasides kohalesõitudega. 
III. Osavõtjad 

1. Võistlustest võivad osa võtta linna ja maakonna klubide, valdade, firmade, koolide ja ükskõik 
milliste ühenduste võistkonnad; 

2. Mängija võib olla registreeritud ja mängida ainult ühe võistkonna koosseisus; 
3. Võistkonna suuruseks on kuni 16 mängijat; 
4. Kõik võistkonna liikmed peavad olema ühtsetes särkides; 
5. Naiste meistrivõistlustel  on  lubatud mängida  ühel  ja meeste meistrivõistlustel ei ole lubatud 

osaleda mitte ühelgi vabariigi meistriliiga mängijal. 
IV. Korraldamine ja läbiviimine 

1. Võistlused korraldab ja viib läbi Pärnumaa Spordiliit koostöös  spordiklubide ja kohalike 
omavalitsustega; 

2. Kontakt: Kaisa Kirikal, info@psl.ee, 53494331.   
V. Võistluste süsteem 

1. 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; 

2. 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. 

3. Mängude süsteem selgub peale registreerimise aja lõppu; 
4. Meistrivõistlused toimuvad, kui registreerib vähemalt neli meeskonda või neli naiskonda.  

VI. AUTASUSTAMINE 
1. Autasustamine toimub peale kohamänge;  
2. Autasustatakse I – III koha saavutanud nais- ja meeskondi karika ja võistkonna liikmeid vastavalt 

kuld-, hõbe- ja pronksmedaliga; 
3. Põhiturniiri lõpuks võistkonna esindajad teatavad MV parimad mängijad (oma võistkonna 

mängijaid ei saa esitada). Selgitatakse välja parim neiu ja noormees (sünd.2004 a. või hiljem), 
parim nais- ja meesmängija, keda autasustatakse meenetega. 

VII. Majandamine 
1. Võistkonna registreerimistasu on 12 EUR/mängija ja tuleb tasuda hiljemalt 31.12.2022 Pärnumaa 

Spordiliidu arveldusarvele EE211010902000890007; 
2. Ainult noormängijatest (2004 ja nooremad) koosnevad võistkonnad saavad osaleda tasuta;  
3. Arve soovi korral tuleb teavitada info@psl.ee.  



 

 
VIII. Registreerimine 

1. Võistkond tuleb üles anda hiljemalt 7.10.2022; 
2. Nimeline registreerimine tuleb teostada võistkondadel hiljemalt 01.12.2022; 
3. Nõuetekohane registreerimisleht (vaata all) saata e-maili aadressil info@psl.ee; 
4. Hooaega alustanud mängija võistkonda vahetada ei saa; 
5. Uusi mängijaid saab juurde registreerida kuni 31.jaanuar, 2023, tasudes ühe mängija eest 30 EUR 

Pärnumaa Spordiliidu arveldusarvele ja anda teada nimekirjas tehtud muudatustest info@psl.ee  
IX. Üldiselt 

1. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel juhendit muuta. 
2. Mängude ajakava muutmine ei ole lubatud. Ettenägematute asjaolude ilmsiks tulekul on vaja 

koheselt mängude muutusest informeerida, kirjutades info@psl.ee. Lõppenud mängude 
protokoll palume koheselt saata e-maili aadressile info@psl.ee.  

3. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendatakse läbiviija poolt vastavalt kehtivatele 
võistlusmäärustele. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
PÄRNUMAA VÕRKPALLI MEISTRIVÕISTLUSTE  

VÕISTKONNA REGISTREERIMISLEHT 
 

 
 ...........................................................................................................  

(võistkonna nimi) 
 
 

Jrk Mängija ees- ja perekonnanimi Sünniaeg 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   

 
 Ees- ja perekonnanimi Telefon E-mail 

Võistkonna kapten:                      

Võistkonna kontaktisik: 
(täita juhul, kui on erinev 
võistkonna kaptenist) 

   

 
 

Kristofer Rünt

2004

Markus Kohtla

2004

Georg Kutser

2007

Sander Laanemaa

2007

Rayan Härma

2007

Raul Reesar

Robin Reesar

Henry Mattias Hansen

2005

2005

2005

Markus Sooväli

2006

Tõnis Hendrik Tallo

2005

Pärnu Spordikool

Gregor Ostrov

2008

Hanno Tamm

2007

Kaspar Timusk

2006

Herkko Vare

2007

Aleksander Sarapuu

2005

Kristofer Rünt

Egon Edo

Raul Reiter

53446944

5018219

egonedo@gmail.com


