
Loksa võrkpalliturniir 2020  

JUHEND 

1. Eesmärk ja ülesanne 

Turniiri eesmärgiks on saalivõrkpalli populariseerimine ning ülesandeks selgitada välja Loksa kandi parim 

saalivõrkpalli võistkond 2020. aastal. 

2. Läbiviimise aeg ja koht 

Turniir peetakse 15. veebruaril 2020 Loksa Spordikeskuse pallimängude saalis. Võistluste algus on kell 

11.00. 

3. Registreerimine ja osalemistasu 

Registreerimine turniirile on avatud kuni 10. veebruarini (k.a.) e-posti aadressil sport@loksa.ee.  

Registreerimisel tuleb esitada nii võistkonna nimi kui võistlejate ees- ja perekonnanimed.  

Võistlustel osalemine on võistkondadele tasuta. 

4. Osavõtjad ja tervislik seisund 

Segavõistkondadele mõeldud turniiril võivad osaleda kõik võrkpallihuvilised. Korraga viibib väljakul neli 

mees- ja kaks naismängijat.  

Võistlustest osavõtt on vabatahtlik ja omal vastutusel. Võistlejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest 

ise. 

Võistluste korraldaja osutab mängude käigus tekkinud traumade korral vajadusel esmaabi (külmamähis 

jms) ning kutsub kiirabi. 

5. Võistluste süsteem 

Võistluste süsteem selgub kohapeal ja oleneb osalevate võistkondade arvust. Võrgu kõrgus on 2,35 m. 

6. Erandid reeglites 

• Naismängija ükskõik millisel reeglitepärasel viisil vastase väljakupoolele suunatud palli ei tohi 

meesmängija ühe puutega tagasi suunata (st rünnata) hetkel, kui pall asub veel tema ründealas 

ja kõrgemal võrgu ülemisest äärest. 

• Naismängija üks kõik millisel reeglitepärasel viisil vastase väljakupoolele suunatud sooritusele ei 

tohi meesmängija teha sulustamise katset (st hüpata blokki selliselt, et meesmängija mistahes 

kehaosa ulatub naismängija rünnaku hetkel üle võrgu ülemise lindi) ega sooritada sulustamist (st 

puutuda blokitegevuse käigus palli, sõltumata sellest millisele väljakupoolele pall pärast puudet 

jääb). 

• Vahetusi tohib teha ainult mees-mehe ja naine-naise vastu. 

• Hüppelt serv (kaasa arvatud hüppelt planeeriv serv) ei ole lubatud.  
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7. Võitjate selgitamine ja autasustamine 

Võistluste võitjat autasustatakse karika, medalite ning diplomitega. Teiseks ning kolmandaks tulnud 

võistkondi autasustatakse medalite ja diplomitega. 

8. Kohtunikud 

Loksa Spordikeskus kindlustab peakohtuniku ning iga osalev võistkond ühe vilekohtuniku ja ühe 

sekretär-lauakohtuniku.  

9. Võistluste korraldamine 

Võistluste läbiviimise eest vastutab Loksa Spordikeskus.  

Kulutused, mis on seotud võistlejate võistlustele sõidu ja toitlustamisega, kannavad sportlased ise. 

Toitlustamist võistluspaigas ei korraldata, küll aga on võimalik osta karastavaid jooke ja näkse.  


