
Rapla maakonna 2022.a. lahtised meistrivõistlused rannavõrkpallis

Eesmärk:
Selgitada välja Rapla maakonna 2022.a. meister rannavõrkpallis.

Aeg ja koht:
12. august 2022 Kohila Beach Arena - noored (U14, U16, U18, U20)
Mängupaik avatud alates 11.00, esimene võistlusmäng kell 12.00
13. august 2022 Kohila Beach Arena - täiskasvanud (mehed/naised +, veteranid)
Mängupaik avatud alates 10.00, esimene võistlusmäng kell 11.00

Korraldaja:
Rapla maakonna MV võrkpallis viib läbi Rapla Maakonna Spordiliit koostöös Spordiklubi Neemeco ja ATO
Spordiklubiga.

Peakohtunik:
Madis Kesküla, 5358 3981, madis201@hotmail.com

Osavõtt:
● Eraldi tüdrukute/poiste, meeste/naiste arvestus.
● U14 ja U16 vanuses lubatud segapaarid (võistlevad poiste arvestuses)
● Osavõtt on tasuline

Võistlussüsteem:
Mängitakse FIVB rannavõrkpalli reeglite alusel.
Naiste võrgu kõrgus 224, meestel 243 cm
U14 võrgu kõrgus - tüdrukud 210, poisid 215cm
U16 võrgu kõrgus - tüdrukud 215, poisid 220cm
U18 võrgu kõrgus - tüdrukud 220, poisid 230cm
Mängupall Mikasa VLS300 noortel ka Mikasa VXT30
Täpne võistlussüsteem selgub peale eelregistreerimise lõppu ja tehakse teatavaks võistluspäeva hommikul.
Kohapeal saab registreeri ainult juhul kui korraldaja poolt valitud turniirisüsteem seda võimaldab.

Registreerimine:
Võistlejate eelregistreerimine peakohtuniku kontaktidel või võistluspaigas vähemalt 30min enne esimese
võistlusmängu algust.

Osavõtutasu 1 mängija kohta:
Noored:

Rapla maakonnas elav, õppiv ja/või spordiklubi liikmelisust omav noor - 5 €
Võõras - 10 €

Täiskasvanud:
rahvastikuregistri andmete alusel Rapla maakonna elanik - 5 €
Rapla maakonnas töötav, õppiv ja/või spordiklubi liikmelisust omav mängija - 10 €
Võõras - 15 €

Osavõtutasu on võimalik tasuda võistluspaigas sularahas või peale võistlust ülekandega.
Vajadusel väljastab korraldaja arve võistluspaigas.

Autasustamine:
Rapla Maakonna meistritiitel omistatakse võistkonnale kelle mängijate hulgas ei ole nn võõrast.
Võistluste esikolmikut autasustatakse medalitega.
Parimat poissi ja tüdrukut eriauhinnaga.

Üldiselt:
Võistleja tervisliku seisundi eest ja võimalikest vigastustest tulenevate tagajärgede eest vastutab võistleja
ise.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendatakse võistluspaigas kohapeal.



Võistluste tulemused ja võistlustel tehtud fotod on avalikud.

COVID-19
Võistluse korraldamisel juhindutakse Vabariigi Valitsuse, Terviseameti, Kohaliku Omavalitsuse ja/või
Spordikeskuse kehtestatud reeglitest seoses COVID-19 viirusega. Kõik selle kohased reeglid on võistlusel
tingimusteta täitmiseks.
Võistluste korraldaja ei võta vastutust võimaliku nakatumise eest võistlusel.

Tark ja teistest lugupidav võrkpallur ei osale võistlustel kui:
● tal on haigussümptomid või ta tunneb ennast kehvasti;
● talle kehtib eneseisolatsioonikohustus;
● teab, et on olnud lähikontaktis inimes(t)ega, kes on nakatunud või kellel on nakatumise kahtlus
● tema või tema lähikontaktse tehtud koroonaviiruse testi negatiivset vastust võistluspäeva hommikuks

ei ole
● ei oma Covid-19 vaktsineerimise või läbipõdemise kehtivat tõendit

Rapla Maakonna Spordiliit
Spordiklubi Neemeco
ATO Spordiklubi


