Tõrva rannavõrkpalli turniir lastele 2021
JUHEND
Võistluse läbiviija
1. Toimumise koht, aeg ja registreerimine
Koht: Riiska järve äärsed võrkpalliväljakud, Tõrva linn
Etapid:
I etapp – kolmapäev, 4. august, algus 17.00
II etapp – kolmapäev, 11. august, algus 17.00
III etapp – kolmapäev, 18. august, algus 17.00
Registreerimine: võistluspäeval Riiska järve ääres 16.30 kuni 16.50. Eelregistreerimine kuni
võistluspäeval kella 12.00-ni. Võimalused eelregistreerimiseks: SMS mobiilile 5662 9999 või email aadressil kadri@kmprojekt.ee. Registreerimisel märkida ära mõlema võistleja täisnimi,
lõpetatud klass, sünniaasta ja vanus. Eelregistreeritud mängijad peavad võistluspaigas olema
hiljemalt 16.45.
2. Osavõtjad
Ootame osa võtma kuni 9. klassi õpilasi (k.a). Klassi arvestatakse kevadel lõpetatud klassi järgi
ehk kevadel 6. klassi lõpetanud laps on vanusegrupis 6. klass ja nooremad.
Võistlusklassid:
• 7.-9. klassi tüdrukud
• 7.-9. klassi poisid
• 6. klass ja nooremad tüdrukud ja poisid
Võistkonnad on 2-liikmelised. Kui vanusegrupis on vähem kui 4 võistkonda, siis võistlusklassid
liidetakse. Poistele ja tüdrukutele eraldi arvestus. Kui liidetakse noorem ja vanem vanusegrupp,
siis antakse noorematele mängus punkte ette vastavalt laste vanusevahele.
Nooremad võivad soovi korral osaleda vanemas vanusegrupis. Segapaarid mängivad poiste
arvestuses.
3. Võistlussüsteem
Võistlussüsteem otsustatakse võistluspäeval vastavalt osalevate võistkondade arvule.
Eelistatakse turniirisüsteemi, vajadusel mängitakse 2-miinuse süsteemis. Võistluse paremad
selgitatakse vastavalt valitud võistlussüsteemi üldtuntud tavale. Turniiril saavutatud võrdse arvu
punktide puhul kahe võistkonna vahel arvestatakse omavahelise mängu tulemust, kolme ja enama
võistkonna puhul kõigis mängudes võidetud ja kaotatud geimide suhet ning seejärel punktide
suhet.
7.-9. klassi võistkonnad mängivad rannavõrkpalli reeglitega väljakul mõõtmetega 8x8 m. Võrgu
kõrgus 2,24 m.
Kuni 6. klass mängib saalivõrkpalli reeglite järgi, kasutatakse väljakut 6x6 m. Võrgu kõrgus 2,20
cm. Vanusegrupis 6. klass ja nooremad on kohustuslik alt serv.
Kohtunikena tegutsevad Tõrva Võrkpalliklubi õpilased.
Võistluse ajal on võimalik osa võtta ka individuaalsetest osavusvõistlustest, mis on igal
etapil erinevad.
4. Autasustamine
Igal etapil autasustatakse kolme paremat paari igas vanusegrupis. Punkte kogutakse
individuaalselt. Igal etapil saavutatakse punkte järgnevalt:
I koht – 14 punkti

II koht – 12 punkti
III koht – 10 punkti
IV koht – 8 punkti
V koht – 7 punkti
VI koht – 6 punkti
VII koht – 5 punkti
VII koht – 4 punkti
IX koht – 3 punkti
X koht – 2 punkti
XI koht – 1 punkti
XII koht – 1 punkti, jne.
Viimasel etapil tehakse kokkuvõte kolme etapi peale, kus autasustatakse iga vanusegrupi kuut
kokkuvõttes parima tulemuse saavutanud võistlejat.
5. Majandamine
Autode parkimiseks palume kasutada märgistatud parkimiskohti. Päästeautode läbipääs tuleb
tagada igal ajahetkel.
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Korraldajatel on elementaarsed
esmaabivahendid. Korraldustelgi juures on olemas desinfitseerimisvahendid.
6. Toetajad
Võistluse läbiviimist toetavad Tõrva Vallavalitsus, Tõrva kino KOIT, Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgrupp

7. Info
• Facebookis Tõrva Võrkpalliklubi lehel
• Tõrva Võrkpalliklubi kodulehel www.tõrvavk.eu
• telefonil 5662 9999
• e-mailil kadri@kmprojekt.ee
Koostas: Kadri Pilm

