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EESTI 2021.a. VÕRKPALLIMEISTRIVÕISTLUSTE
JUHEND
NAISTE MEISTRILIIGA
Eesti meistrivõistluste korraldamise põhimõtted on määratud EVF ja Naiste Meistriliiga (edaspidi Liiga)
tegevusjuhenditega. Võistlused toimuvad vastavalt EVF juhatuse otsustele, lähtudes Eesti Vabariigi
Valitsuse ja Terviseameti regulatsioonidest.
1. EESMÄRK
Populariseerida naiste võrkpalli. Selgitada Eesti 2021.a. meistrid naiste võrkpallis. Leida kandidaate Eesti
rahvuskoondisesse.
2. VÕISTKONDADE ARV JA JÄRJESTUS
Liigasse kutsutakse 5 võistkonda alljärgnevalt:
1. Tartu Ülikool/Bigbank
2. TalTech/Tradehouse
3. Audentese SG/Noortekoondis
4. Famila Võru VK
5. Tallinna Ülikool
3. VÕISTKONNA KOOSSEIS.
Hooajaks võib iga klubi registreerida maksimaalselt 26 võistkonna liiget, st 22 mängijat ja 4 ametnikku.
Igaks mänguks võib moodustada maksimaalselt 18 liikmelise võistkonna, st 14 mängijat ja alljärgnevad 4
ametnikku: võistkonna esindaja, peatreener, treener, arst/füsioterapeut.
Võistkonnas on 14 mängijat. Minimaalne võistkonna liikmete arv 2 libero puhul on 9 (7+2). Minimaalne
võistkonna liikmete arv 1 libero puhul on 8 (7+1). Juhul kui võistkonnas on liikmeid 6-7, siis ei ole võimalik
üles anda liberot. Kui võistkonnas on üles antud 13 või 14 mängijat, peab olema 2 liberot.
4. SÜSTEEM
4.1 Põhiturniir
Viis võistkonda mängivad kohalesõitudega kaks ringi süsteemis - üks mäng kodus, teine võõrsil. Mängude
ajakava koostatakse vastavalt Bergeri süsteemitabelile. EVF'il on õigus muuta Bergeri süsteemitabelit
mõjuvatel põhjustel.
4.2 Poolfinaalid
Peale põhiturniiri mängivad poolfinaale paarid: 1. v 4.; 2. v 3.
Mängitakse kolme võiduni, kusjuures 1., 3. ja vajadusel 5. mäng peetakse tabelis kõrgemal oleva
võistkonna kodus.
4.3 Kohamängud
Poolfinaalide võitjad selgitavad riigi meistri kolme võiduni mängitavas seerias, kusjuures 1., 3. ja vajadusel
5. mäng peetakse pärast I etappi tabelis kõrgemat paigutust omanud võistkonna kodus.
Poolfinaalide kaotajad mängivad kohtadele 3 – 4 kahe võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse
pärast I etappi tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus.
Naiste Meistriliiga põhiturniiril 5. tulnud võistkond saab Eesti Meistrivõistlustel 5. koha.
5. REGISTREERIMINE
5.1 Võistkonna registreerimine tuleb sooritada läbi maia.volley.ee andmebaasi.
Registreerimismaks tuleb tasuda registreerimistähtajaks Eesti Võrkpalli Liidu kontole nr
EE072200221002100266 maia.volley.ee poolt genereeritud arve alusel alljärgnevalt:
 kuni 1. septembrini 2020.a. on registreerimismakse 65.- EUR;
 pärast 1. septembrit 2020.a. võistkondi liigasse ei registreerita;
 nimeline registreerimine tuleb sooritada läbi maia.volley.ee andmebaasi hiljemalt 16. sept.
2020.a. (vt. EVF tegevusjuhend p.4.3);
 täiendav ülesandmine on võimalik kuni 5. veebruarini 2021.a. ja maksab 80.- EUR-i mängija kohta.
 maia.volley.ee registeerimiskoodid saadetakse teile smsiga telefonile.
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5.2 Tervisekontrolli kohustus
EVF täiskasvanute tiitlivõistlustel (sh Naiste Meistriliiga ja Balti Liiga) osalev klubi kohustatud garanteerima
kõikide klubi mängijate tervisekontrolli enne 2020/2021 hooaja algust ning vastavalt EVF sekretariaadi
päringule esitama:
EVF-i täiskasvanute litsentsi taotleva ja litsentsi omava mängija kohta spordiarsti poolt
väljastatud kehtiva tervislikku seisundit kajastava dokumendi, mis näitab, et mängija on terve
ja läbinud kompleksi, mis sisaldab alljärgnevaid uuringuid:
Protseduurid (teostab meditsiiniõde) - kaalumine, mõõtmine, spirograafia, puhkeoleku EKG,
keha koostise määramine, vere kliiniline analüüs.
Spordiarsti vastuvõtt (sh küsimustik, füüsikaline uuring, terviseuuringu kokkuvõte ja
soovitused), EKG koormustest veloergomeetril või jooksurajal (viib läbi spordiarst).
Protseduur:
mängijate registreerimisel EVF elektroonilises andmebaasis tuleb iga mängija kohta sisestada
tervisekontrolli sooritamise kuupäev (sellega kinnitab klubi, et tervisekontroll on sooritatud). Tervislikku
seisundit kajastavad dokumendid jäävad klubi valdusesse. EVF sekretariaat võib teostada hooaja vältel
pistelist kontrolli ning siis tuleb dokumendid esitada vastavalt päringule 24h jooksul.
Mängijad, kes ei ole tervisekontrolli läbinud või kelle tervislikku seisundit on hinnatud
mitterahuldavaks, ei oma õigust osaleda EVF ametlikel võistlustel (EMV).
5.3 Aus Mäng
Mängijad, võistkonnad (klubid) ja klubides tegutsevad isikud kohustuvad järgima EVF Tegevusjuhendi
punktis 6 sätestatud Ausa Mängu põhimõtteid.
6. TULEMUSTE ARVESTAMINE
Mängud toimuvad kolme geimivõiduni. Võit annab kas 3 (3:0 ja 3:1) või 2 (3:2) punkti, kaotus 1 (2:3) või 0
(1:3, 0:3) punkti, loobumine 0 punkti. Paremusjärjestuse selgitamisel arvestatakse esmalt võitude, seejärel
punktide arvu. Kahe või enama võistkonna võrdsete punktide korral määrab paremuse üldine geimide suhe,
selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe ning selle võrdsuse korral reastatakse võistkonnad
omavaheliste mängude tulemuste alusel arvestades eelnevaid põhimõtteid.
Kahe loobumisega kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema varasemate mängude tulemused
tühistatakse.
7. FINANTSEERIMINE
Ühe võistkonna kulud:
1) üldkuludeks EVF-le 385.- EUR
2) litsentsid: á 20.- EUR mängija kohta (kokku lubatud kuni 22 mängijat).
Kõik maksed tuleb tasuda vastavalt maia.volley.ee andmebaasi poolt väljastatud arvele (andmebaas
genereerib arve peale mängijate sisestamist automaatselt) hiljemalt 16. september 2020.a.
Kõik võistlustel osalemisega seotud transpordi-, majutus-, toitlustus- jm kulud tasutakse osavõtjate
võistkondade endi poolt.
8. KOHTUNIKUD
Kohtunike tasustamine toimub läbi EVF’i. EVF esitab klubile hooaja lõpus tasude eest arve kogu hooaja
kokkuvõttes. Alates kohamängudest peab olema mängudel kaks piirikohtunikku. Vajalikud on ametlikud
klubide lühendid protokollide täitmiseks. Elektroonilise protokolli täitmiseks tarvilikud vahendid (arvuti,
arvutihiir, printer, A4 paber, internetiühendus ja elektrivool) ja asetuslipikute olemasolu eest vastutab
korraldav klubi. Elektroonilise protokolli täitmiseks tarvilike vahendite ja isekopeeruvate asetuslipikute
saamiseks tuleb pöörduda EVF sekretariaadi poole.
9. STATISTIKA KOOSTAMINE
Hooajal 2020/2021 kasutatakse Eesti Meistrivõistlustel EVF poolt jagatud litsentsiga DataVolley4
statistikaprogrammi. Kõik nais- ja meeskonnad on kohustatud igast kodumängust koostama ning hiljemalt
2 tundi peale mängu edastama mängu statistika. Statistika puudumisel rakendatakse sanktsioonina trahvi
100.- eurot iga puuduva mängustatistika eest.
Klubi statistiku kohustus on märkida statistikaprogrammi pealtvaatajate arv, kohtunike arv ja mängu
kestvus.
10. AUTASUSTAMINE
Meistriliiga võitnud naiskonnale omistatakse 2021.a. Eesti võrkpallimeistri nimetus ning ta saab võimaluse
osaleda Euroopa karikavõistlustel. Naiskonda autasustatakse karika ja diplomiga, naiskonna liikmeid (18
mängijat) ja võistkonna esindajat, 2 treenerit ning arst-massööri autasustatakse medali, diplomi ja
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mälestusesemega. II ja III kohale tulnud naiskondi autasustatakse karika ja diplomiga, mängijaid (18
mängijat) ja 2 treenerit ning arst-massööri medali, diplomi ja mälestusesemega.
11. ÜLDEESKIRJAD
11.1 Võistluste korraldamine toimub vastavalt EVF Tegevusjuhendile (4.4), millele lisanduvad
alljärgnevad nõuded
11.2 Võistlussaalis peavad olema järgmised vahendid:
- võrk ja tagavara võrk,
- vahetuslipikud (numbritega 1-22), erinumbrite korral on vahetuslipikute tagamise kohustus vastaval
klubil;
- antennid,
- postid,
- võrgu postide polstrid,
- kohtuniku pukk (nõutav vähemalt 50 cm kõrgune vaade võrgu ülemisest äärest),
- mõõdulatt, (2.5 m),
- võimendus ja mikrofon teadustajale,
- piirikohtunike lipud,
- elektrooniline tabloo (min 1) ja käsitabloo (min 1),
- pingid publikule,
- pingid või toolid (10) varumängijatele,
- manomeeter palli rõhu mõõtmiseks,
- pallipump,
- 2 pallikäru,
- 2 käru riietele,
- minimaalselt 15 palli soojenduseks ja eraldi 4 mängupalli, mida soojendusel ei kasutata.
Ametlikud mängupallid on MIKASA MVA200 ja MIKASA V200W. Erimeelsuse korral loosib mängupalli
kohtunik.
11.3 Võistlussaalis peavad olema kasutatavad järgmised ruumid:
- riietusruumid võistlejatele,
- riietusruumid kohtunikele.
11.4 Võistlusväljakul ja vaba ala piires peavad olema järgmised märgistused:
- karistusalad (sh a' 1 tool),
- soojendusalad (3x3 m),
- rünnakuala joonte pikendused,
- treenerijoon ei ole kohustuslik
- tehnilisi vaheaegu ei kasutata
11.5 Koduvõistkond peab tagama järgneva väljakupersonali:
- 4 pallipoissi,
- min 4 platsikuivatajat (2 suurt moppi ja 2 kuivatusrätikut),
- 1 teadustaja,
- 1 tabloo operaator.
11.6 Eesti Meistrivõistlustel tuleb (rõdu või tribüüni puudumisel) korraldaval klubil tagada
videokaamera alus (h= min ca 1m), mis on paigutatud väljapoole väljaku vaba ala otsajoone taga ning
võimalikult väljaku keskosas.
11.7 Kohtumises osalevate võistkondade nimed (-sildid) peavad olema võistlussaalis publikule
nähtaval kohal (soovitatavalt elektroonilisel tablool või selle vahetus läheduses).
11.8 Nõuded mänguvormile
- Võistkondadel peab olema kahte eri värvi varustus (särk, püksid) numeratsiooniga 1-22. Erinumbrid
on lubatud juhul kui võistkond tagab mänguks vastavad vahetuslipikud.
- Reklaam võistlussärgil ja pükstel ei ole limiteeritud, kuid see peab jätma piisavalt ruumi numbritele
(ja nimele kui seda võistllussärgil kasutatakse).
- Võistlusvormidel olevate numbrite suurused peavad olema vastavuses FIVB ametlike nõuetega.
- Libero võistlussärk peab olema kontrastset värvi. Libero asenduse puhul, peab mängija kandma
kontrastset värvi vesti või särki (peab tagama vastav võistkond).
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- Kapteni särgil peab olema särginumbri all joon (numbri laiuselt).
- Särgi värvi valiku õigus on kodumeeskonnal s.t. vastasvõistkond peab kasutama võistlusvormi, mis
on kontrastset tooni.
- Võistlusvormi all kasutatav alusriietus (v.a. spetsiaalne meditsiiniline lisavarustus) ei tohi olla
mängija normaalses seisuasendis nähtav ning peab olema sarnast tooni, mis võistlusvorm
(mittekontrastne).
- Ametiisikute (trenerid, arst, füsioterapeut) vorm koosneb spordiülikonnast, särgist(polo) ja
spordijalatsitest või tsiviilpintsakust ja pükstest (v.a. füfioterapeut)
12. MÄNGUDE TOIMUMISAJAD
Mängude alguse ajad on nädalavahetusel kella 12.00-st kuni 17.00-ni ja tööpäevadel kella 15.00-st
kuni 19.00-ni, kui juhendis ei ole fikseeritud teisiti.
Mängude kellaaja, kuupäeva ja saali muutmine tuleb vormistada kasutades EVF vastavat vormi TK06.
EVF sekretariaadil on õigus sanktsioneerida klubisid, kui mängude kellaaja, kuupäeva või saali
muutmine toimub alljärgnevatel juhtudel:
Kellaaja muutmine:
a) kellaaja muutmine 4 kuni 9 päeva enne mängu algust - 40.- EUR;
b) kellaaja muutmine 3 ja vähem päeva enne mängu algust - 40.- EUR + kompensatsioonid
Saali muutmine:
a) saali muutmine kuni 10 päeva enne mängu algust -20.- EUR;
b) saali muutmine 4 -kuni 9 päeva enne mängu algust - 40.- EUR;
c) saali muutmine 3 ja vähem päeva enne mängu algust - 40.- EUR + kompensatsioonid.
Kuupäeva muutmine:
a) mängu kuupäeva muutmine kuni 10 päeva enne mängu algust - 25.- EUR;
b) mängu kuupäeva muutmine 4 - 9 päeva enne mängu algust - 65.- EUR
c) alla 4 päeva mängu kuupäeva muutust ei aktsepteerita. Korraldavale võistkonnale määratakse
loobumiskaotus.

