IDA-VIRUMAA 3vs3 VÕRKPALLISARI 2020
JUHEND
Eesmärk
Populariseerida võrkpalli ja arendada sõprussidemeid Ida-Virumaa eri piirkondade ning vanuses
mängijate vahel.
Aeg ja koht
I etapp – Illuka murakas pühapäev, 12.07.2020 - Illuka
II etapp – pühapäev, 19.07.2020 Toila rand
III etapp – pühapäev 26.07.2020 Jõhvi jalgpallistaadioni harjutusväljak
IV etapp – pühapäev 16.08.2020 Mäetaguse staadion
Etappide algus on kell 11 ja registreerimine lõpeb kohapeal kell 10.45.
Korraldajad
Korraldajaks on VK Viro, Aime Luuk tel 5669 3944 koos Toila, Jõhvi ja Alutaguse vallaga.
Sarja koordinaator on Ida-Virumaa Spordiliit.
Võistluste süsteem ja osavõtjad
Etapil toimub eraldi naiste ja meeste turniir nii põhiklassile kui ka veteranidele (võistkondade
arvust tulenevalt võivad etapi korraldajad klasse ühendada). Võistlustest võivad osa võtta
mängijad sõltumata vanusest. Võistkonna suurus on 3 mängijat, kes viibivad korraga väljakul.
Võib kasutada ühte varumängijat.
Veteranide klassi võistkonnas peab kolme mängija vanuse summa olema 130 aastat või rohkem,
kusjuures noorima mängija vanus ei tohi olla alla 35 eluaasta. Veteranid võivad mängida ka
naiste ja meeste põhiklassis.
Võistluste süsteem selgub kohapeal sõltuvalt osavõtvate võistkondade arvust – kuni 5 võistkonna
puhul turniirisüsteem, 6 ja enama võistkonna puhul loositakse kohapeal alagrupid.
Võit annab 2 punkti, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Võrdsete punktide korral määrab paremuse
nende võistkondade üldgeimide suhe (võidetud/kaotatud), selle võrdsuse korral võrreldakse
üldiste geimipunktide suhet.
Muudatusi etapi korraldamises võib teha etapil osalevate võistkondade esindajate nõusolekul.
Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise.
Kokkuvõttes lähevad võistkonnal arvesse kolme parema etapi punktid (1. - 40, 2. – 34, 3. – 30, 4.
– 26, 5.- 24, 6. – 22, 7. – 20 jne punkte). Punkte arvestatakse võistkonna nime põhiselt. Võrdsete
punktide korral saab kõrgema koha võistkond, kes on parem olnud viimatipeetud etapil, kus
mõlemad vaatluse all olnud võistkonnad kaasa lõid.

Osavõtutasu
Etapi osavõtumaks ühe võistkonna liikme kohta on 2 eurot ja seda saab tasuda sularahas
kohapeal.
Majandamine
Kõik turniirile saabumisega seotud kulutused kannab võistkond ise või teda lähetanud
organisatsioon.
Autasustamine
Etapi kolme paremat võistkonda autasustatakse medalite ja meenetega, üldkokkuvõttes kolme
parema võistkonna kolme liiget karikatega.

