Läänemaa meistrivõistlused võrkpallis 2014 juhend naised
EESMÄRK:
Populariseerida võrkpalli Läänemaal, selgitada parimad.
KORRALDUS:
Läbiviija: Võrkpalliklubi Hani koostöös Spordiliit Läänelaga
Võistluste toimumise aeg põhiturniir 23.02.2014 ja finaal ning 3-koha mäng 29.03.2014.
Võistluste toimumise koht: põhiturniiri toimumiskoht teatatakse osavõtvatele võistkondadele
hiljemalt üks nädal enne turniiri toimumist. Kohamängud toimuvad Haapsalu Spordihoones,
täpne ajakava saadetakse hiljemalt üks nädal enne mänge.
Turniiri käigus ette tulevad eriolukorrad ja juhendis määratlemata küsimused lahendab nõukogu,
kuhu kuuluvad osalevate võistkondade esindajad, igast naiskonnast üks, kes on märgitud
ülesandmislehel.
Võistlused toimuvad, kui registreerub minimaalselt neli naiskonda.
REGISTREERIMINE:
Võistkonnad, kes on registreerunud ning tasunud osalustasu Võrkpalliklubi Hani poolt esitatud
arve alusel hiljemalt turniiri alguseks summas 40 eurot.
Võistkondade registreerimine aadressile hanivorkpalliklubi@gmail.com hiljemalt 3. veebruariks
2014. a.
VÕISTKONNA KOOSSEIS:
Iga võistkond võib registreerida maksimaalselt 14 liiget, st 12 mängijat ja 2 treenerit. Igaks
mänguks võib moodustada maksimaalselt 14 liikmelise võistkonna, st 12 mängijat ja 2 treenerit.
Igal mängijal peab võistlustel kaasas olema isikuttõendav pildiga dokument, mida kohustatakse
nõudmisel esitama võistluste peakohtunikule või mängu kohtunikule.
Turniiril võivad osaleda mängijad, kes on seotud Läänemaaga (elab, õpib, töötab, on pärit
Läänemaalt, on loonud perekonna isikuga, kes on pärit Läänemaalt)+ maksimaalselt 2 mängijat
väljastpoolt maakonda.
Mängijate nimeline registreerimine 23.02.2014 enne turniiri algust.
Turniiri tuleb alustada minimaalselt 6 väljakumängijaga, kui turniiri käigus saab mängija
vigastuse ja puudub vahetus mängija, siis on lubatud võistkonnal jätkata mängimist 5
väljakumängijaga. Mängides 5 väljakumängijale kehtib 6 mängija süsteem s.t., kui on kuuenda
mängija servi kord läheb punkt ja pallingu õigus vastas võistkonnale.
VÕISTLUSSÜSTEEM:
Põhiturniir peetakse turniirisüsteemis 1 ring. Mängitakse 3-st parem, kusjuures 2:0 annab 3 ja 0
punkti ning 2:1 annab 2 ja 1 punkti.
Põhiturniiri 1 ja 2 mängivad meistrivõistluste finaalis ning 3 ja 4 3-kohale. Kohamängud
mängitakse 5-st parem.
Põhiturniiri ajakava:
1. 10.00 Ridala SK – Noarootsi
2. 11.00 Ridala Säde – VK Hani
3. Ridala SK – Ridala Säde
4. Noarootsi – VK Hani
5. Ridala SK – VK Hani
6. Ridala Säde – Noarootsi
Alates kolmandast mängust on jooksev ajakava, soojenduseks antakse võistkondadele 15 minutit.

KOHTUNIKUD
Mängu kohtuniku ja sekretäri tagab ja tasustab korraldaja.

AUTASUSTAMINE:
Kolme paremat võistkonda autasustatakse võistkonna karikaga. Medalite ja diplomitega
autasustatakse võistkondade 12 mängijat. Eriauhind parimale mängijale. Parima mängija valib
kohtunike kogu.
Võistluste peakohtunik: Urmas Koppe, Lauri Lilleoks
Läbiviija: VK Hani

