VÕRKPALLIVÕISTLUSTE PÕLEVKIVI VOLLE 2020
J U H E N D
Aeg ja koht:
Mängud algavad 20. jaanuaril 2020 ja lõpevad 2020. a. mais. Mängitakse Jõhvi
spordihallis (Hariduse tn 5a) esmaspäeval algusega kell 19.15 (saali saab 19.00).
Võistluste süsteem ja osavõtjad:
Võistkonna suurus 9 mängijat (kuuluvad autasustamisele). Ettevõtete võistkondades
peale ettevõtete töötajate võib mängida kuni kaks endist ettevõtte töötajat või veterani ja
vähemalt üks naisterahvas, kes võib olla töötaja pereliige või mõnest teisest EE seotud
ettevõttest. Kui mõne ettevõtte mängija ei mahu oma ettevõtte põhivõistkonda, siis võib
ta mängida teise ettevõtte võistkonnas. Turniiril osaleb sel hooajal külalisena VKG
Ojamaa võistkond.
Põhiturniiri mängud toimuvad turniirisüsteemis. Mängud toimuvad rahvusvaheliste
reeglite järgi kolme geimivõiduni (kuni 25 punktini, viies geim 15 punktini 2-punktise
vahega, mänguväljakul peab korraga olema 6 mängijat, neist üks naisterahvas). Võit
annab kas 3 punkti (3:0 ja 3:1 võidu korral) või 2 punkti (3:2 võidu korral), kaotus 1
punkti (2:3 kaotuse korral) või 0 punkti (1:3, 0:3 kaotuse korral), loobumine 0 punkti.
Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine suurem võitude arv, selle võrdsuse
korral üldine geimide suhe (võidetud geimid/kaotatud geimid) ning selle võrdsuse korral
üldine geimipunktide suhe.
Kohe finaali pääseb põhiturniiri võitnud võistkond. Teise finaalipääseja otsustavad
põhiturniiril II ja III koha saanud võistkonnad omavahelises kohtumises. Selle kohtumise
kaotaja mängib III kohale põhiturniiril neljandaks jäänud võistkonnaga. I – II koha
mänge mängitakse kahe võiduni, III koha selgitamiseks peetakse üks kohtumine.
Autasustamine:
Võitjaid võistkondi autasustatakse karikatega, mängijaid medalite ja meenetega.
Muudatusi graafikus võib teha võistluste käigus võistkondade omavahelisel kokkuleppel,
teavitades eelnevalt võistluste peasekretäri.
Mängude orienteeruv graafik 2020:
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Estonia – Narva
Ojamaa – Peamaja
Narva – Ojamaa
Estonia – Peamaja
Narva – Peamaja
Estonia – Ojamaa
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Põhiturniiri II ja III
I finaalmäng
III-IV koha mäng
II finaalmäng
III finaalmäng (vajadusel)

