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EESTI NOORTE 2022.a. VÕRKPALLI SUPERKARIKAVÕISTLUSTE (SKV) 

JUHEND 
U-18 (B) vanuseklassile 

 

 
1. Eesmärk. 
Selgitada „Balti Noorte Meistrivõistlused U-18 spordikoolidele ja -klubidele” raames, Eesti tütar- 
ja poeglastele 2019/2020.a. hooajal U-18 (B) vanuseklassi hooaja paremad võistkonnad (kohad 1.-
4.) 
 

2. Aeg ja koht. 
Võistlused toimuvad tütarlastele 6.-8.mai 2022 Lätis ja poeglastele 6.-8.mai 2022 Eestis.  
 

3. Osavõtjad. 
Võistlustest võtavad osa kolme eelneva (2021.a. karikavõistlused, 2022.a. Swedbank karikavõistlused 
ja 2022.a. meistrivõistlused) tiitlivõistluse lõpptulemuste alusel kokkuvõttes 1.-4. kohale asetunud 
spordikoolide, -klubide ja koolide võistkonda.  
 

Võistkond peab olema komplekteeritud võistlejatest, kelle sünniaeg on 2005.a. või hilisem ning kellel 
on kehtiv EVF-i mängijalitsents. Võistkonna suurus on kuni neliteist mängijat ja kaks treener-
esindaja. 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. Kõik võistkonnad 
peavad olema ühtses võistlusdressis (särgid, püksid) ning peavad omama määrustepärast 
numeratsiooni. 
 

4. Võistluste süsteem.  
Punktis 3. nimetatud kolmel tiitlivõistlusel saavutatud lõppkohtade eest saavad võistkonnad punkte 
alljärgnevalt : 
I - 9 p.,  II – 7 p.,  III – 6 p.,  4. – 5 p.,  5 – 4 p.,  6 – 3 p.,  7- 2 p.,  8 – 1p.  
Kogutud punktisumma alusel kohtadele I - IV asetunud võistkondadel on õigus osaleda „Balti Noorte 
Meistrivõistlustel U-18 spordikoolidele ja -klubidele”. Võrdse punktide arvu korral läheb arvesse 
omavaheliste mängude võitude arv kolmel hooaja eelneval võistlusel, selle võrdsuse korral otsustab 
kohtumistes saavutatud geimide, nende võrdsuse korral geimipunktide suhe.  
 

5.Võistlustele registreerimine  
Osalemiseks registreerimine toimub vastavalt „Balti Noorte Meistrivõistluste U-18 spordikoolide 
ja -klubide” regulatsioonidele.  
 

6. Majandamine 
Võistlustega seotud kulu (lähetus, toit, majutus) kannab lähetav organisatsioon. Võistluste läbiviimise 
kuludest kannab EVF kohtunike ja org. kulud (protokollid, medalid, karikad). Finaalvõistluste 
võistluspaiga üüri kulu kannab võistlusi vastu võttev organisatsioon. Kõik käesolevas juhendis 
määratlemata küsimused lahendab EVF-i treenerite toimkond koostöös EVF sekretariaadiga. 
 

7. Üldeeskirjad  
U-18 vanuseklassi karikavõistluste ametlik mängupall on MIKASA V200W.  
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