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2011 EESTI LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED RANNAKÄSIPALLIS
JUHEND

Visioon
o Arendada rannakäsipalli kui spordiala.
Eesmärgid
o Selgitada 2011 Eesti meistrid ja võistkondade paremusjärjestus rannakäsipallis erinevates
vanuseklassides ja populariseerida rannakäsipalli Eestis.
o Pakkuda käsipalluritele ja käsipallihuvilistele meeldivat vaba aja veetmist rannakäsipalli mängides.
Juhtimine
o Võistlust korraldab Põlva Käsipalliklubi, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi koostöös Eesti
Käsipalliliiduga.
Aeg ja koht
o Põlva 06.08.2011 (võistlused algavad kell 10:00)
o Tartu 13.08.2011 (võistlused algavad kell 10:00)
Vanuseklassid
o Täiskasvanud: Naised, Mehed
o Noored: P94,P96, P98, P00
Registreerimine
o Eelregistreerimise viimane tähtaeg on:
Põlva 03.08.2011 kell 14:00, Tartu 10.08.2011 kell 14:00
o Eelnevalt registreerimata võistkondi võistlustele ei lubata.
o Kõik võistkonnad, kes on eelregistreerinud võistlusteks peavad olema võistluspaigas 30 min enne
esimest mängu.
o Kõik võistkonnad peavad tegema nimelise mängijate registreerimise lehe ja esitama selle
peakorraldajale võistluspäeva hommikul enne võistkonna esimest mängu.
o Võistkondi võib registreerida võistlustele piiramatu arv.
o Mängija võib MV jooksul ühes ja samas vanuseklassis esindada ainult ühte võistkonda.
o Nooremad mängijad võivad osaleda vanemas vanuseklassis, kui seda võimaldab võistluste
ajakava.
Kontaktisikud
o Põlva
Kalmer Musting 51 87 454
e-mail: kalmermusting1964@hot.ee
o Tartu
Priit Allikivi 51 85 511
e-mail: priit.allikivi@gmail.com
Osavõtumaks
o Osavõtumaks tuleb tasuda võistluspäeva hommikul (enne esimest mängu) kohapeal
sularahas etapi peakorraldaja kätte.
 Mehed ja naised 30,00 EUR üks osalev võistkond.
 Noored
15,00 EUR üks osalev võistkond.
o Kui osavõtumaks on tasumata, siis seda võistkonda võistlema ei lubata.
Võistluste süsteem
o Konkreetne võistlussüsteem tehakse korraldaja poolt teatavaks pärast registreerimise lõppemist
ehk neljapäeval kell 12:00
Tulemuste arvestamine
Tulemuste arvestamisel lähtutakse kehtivatest rannakäsipalli võistlusmäärustest ja konkreetsest
võistlussüsteemist.
o Võit annab 2 ja kaotus 0 punkti.
Kui turniirisüsteemis kogub kaks või enam võistkonda võrdselt punkte määrab paremuse:
o omavahelis(t)e mängu(de) punktid,
o omavaheliste mängude geimide vahe,
o omavaheliste mängude väravate vahe.
Tulemuste arvestamine üldarvestuses
o Etappidel antakse kohapunkte – I koht 100, II koht 95, III koht 90 jne.
o Üldarvestusse lähevad mõlema etapi kohapunktid.
o Kui kaks või enam võistkonda koguvad üldarvestuses võrdselt punkte määrab paremusjärjestuse
viimase Tallinna etapi tulemus.
Osavõtjad
o Osaleda võivad kõik soovijad, kes tasuvad osavõtumaksu ja austavad rannakäsipalli reegleid ning
teisi võistlustest osavõtjaid.
o Võistkonna suurus on 8 inimest + 1 treener.
o Võistkonna mängija/liige ei tohi osaleda mitmes võistkonnas antud MV raames.
Autasustamine
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Kahe etapi kokkuvõttes autasustatakse iga vanuseklassi 3 paremat võistkonna liikmeid (8 mängijat
+ 1 treener ) autasustatakse medaliga.
o Kahe etapi kokkuvõttes autasustatakse iga vanuseklassi kolme paremat võistkonda karikaga.
o Juhul kui osalejaid on ühes vanuseklassis 3 ja vähem võistkonda, autasustatakse ainult võitjat
võistkonda.
o Iga vanuseklassi paremaid võistkondi autasustatakse etapikorraldaja poolt välja pandud
auhindadega.
Majandamine
o Kõik lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon või võistlejad ise.
o Kõik etapi läbiviimisega seotud kulud kannab etappi läbiviiv klubi.
o Võistluste üldauhinnad (karikad, medalid, diplomid) kindlustab Eesti Käsipalliliit.
Üldküsimused
o Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab etapi peakorraldaja koostöös Eesti
Käsipalliliiduga.
o

