
ATO Spordiklubi Karikavõistlus võrkpallis 2020 JUHEND 
 
1. Eesmärk 
1.1. Välja selgitada ATO Spordiklubi individuaalne karikavõitja poiste ja tüdrukute arvestuses. 
1.2. Leida 2006-2007 tüdrukute ja 2005-2006 poiste koondisesse parimad mängijad. 
 
2. Aeg ja koht 
2.1. Võistlus toimub 28-29.03.2020 Kuimetsa Spordihoones.  
Spordihoone avatakse 9.00, soojendus ja loosimine 9.15-10.00, võistluste algus 10.15 
2.2. Laupäev 28 märts 2020 tüdrukud  
       Pühapäev 29. märts 2020 poisid 
2.3. Vajadusel saame pakkuda majutust (36 kohta) kaugemalt tulijatele, kes soovivad eelmisel 
õhtul kohale tulla. Majutuse soov palun täpsustada eraldi korraldajaga. 
 
3. Osalejad 
3.1. Tüdrukud sünniaastatega 2006, 2007, 2008 
3.2. Poisid sünniaastatega 2005, 2006, 2007. 
3.2. Maksimum võistlejate arv ühel päeval on 48. 
3.3. Võistlema pääseb eelregistreerimise alusel. 
 
3. Registreerimine 
3.1. Eelregistreerimine kuni 22.03.2020 e-posti aadressil sport@ato.ee (näidis juhendi lõpus). 
3.2. Osalejad eelregistreerib klubi treener, kes koostab klubi/treeningrühma võistlejatest pingerea. 
3.3. Korraldaja registreerib võistlejad võistlustele süsteemiga: iga klubi pingerea esimene, siis iga 
klubi pingerea teine jne, kuni kohtade arvu täitumiseni. 
3.4. Koondise treeneritel on õigus võistlusele registreerida omal valikul kuni 16 tüdrukut ja 16 
poissi, neile on tagatud kohta võistlustele klubide pingerea väliselt. 
3.5. Võistlejate nimekiri kinnitatakse 5 päeva enne võistluspäeva ja avaldatakse sport.ato.ee lehel. 
3.6. Vabaks jäänud kohast on klubi kohustatud korraldajat informeerima esimesel võimalusel. 
3.7. Treeneritel on õigus teha klubi nimekirjas ja pingereas muudatusi vastavalt oma soovile. 
3.8. Treeneril on lubatud kaasa võtta nn varumängija juhuks kui võistluspäeva hommikul keegi 
loobub. Mitme soovija korral otsustab võistlusel osalemise võimaluse loos. 
3.9. Kui eelregistreerimisele ei ole tulnud korraldaja vastust 24 tunni jooksul peale e-posti saatmist 
palun võta korraldajaga telefonitsi ühendust. 
 
4. Võistlusmäärused 
4.1. Mängitakse korraldaja poolt loositud paarides. Paariline muutub igal mängul. 
4.2. Mängitakse Eestis kehtivate saalivõrkpalli määruste järgi. 
4.3. Mängitakse vähendatud mõõtudega väljakul 5,2x12m 
4.4. Lubatud on kõik määrustepärased pallingud. 
4.5. Pallija vahetub iga 2 pallingu järel. 
 
5. Võistlussüsteem 
5.1. Täpne võistlussüsteem selgub võistluspaigas peale osavõtjate lõpplikku registreerimist. 
5.2. Tüdrukute võistluste peakohtunik on 2006/2007 tüdrukute koondise peatreener Raigo Tatrik. 
5.3. Poiste võistluse peakohtunik on 2005/2006 poiste koondise peatreener Rando Ringmets. 
 
6. Autasustamine 
6.1. Esimesele kolmele kohale karikas ja auhind. 
 
  



7. Majandamine 
7.1. Võistlustel osalemine 5 €, sisaldab lõunasööki. 
7.2. Võistluste T-särk (spordisärk) 12 €. (Ettetellimisega, tellib treener) 
7.3. Arveldamine sularahas võistluspaigas või arvega. Arvega tasumise soovist palun teada anda 
koos eelregistreerimise. 
 
8. Üldeeskirjad 
8.1. Kõik võimalikud turniiril tekkinud probleemid lahendab korraldaja. 
8.2. Kõik võimalikud erisoovid ja juhendi erisused arutatakse eelnevalt läbi korraldajaga. 
8.3. Võistluste ajal toimepandud ebasportliku- ja/või teiste suhtes ebaviisaka- või ebaausa teo 
toimepanijat karistatakse võistluskeeluga. 
8.4. Võistluskohas ning avalikes kohtades kehtivad eeskirjad on kõigile eranditeta täitmiseks. 
8.5. Võistlejate tervise eest vastutab võistleja ise. Esmaabi vastavalt korraldaja pädevusele on 
tagatud. 
8.6. Võistlustulemused ning turniiril tehtud fotod on avalikud. 
 
Korraldaja: Tarmo Rahuoja; 5291 725; sport@ato.ee 
 

 
 
ATO SPORDIKLUBI KARIKAVÕISTLUSED 2020  EELREGISTREERIMINE  
 
KLUBI: ATO SPORDIKLUBI 
 
TREENER: TARMO RAHUOJA 
TELEFON: 52 91 725 (registreerija telefon juhuks kui on vaja andmeid täpsustada) 
E-POST: sport@ato.ee (registreerija e-post juhuks kui on vaja andmeid täpsustada) 
 
VÕISTLEJAD 
 
TÜDRUKUD/POISID 
1. KADRI + PEREKONNANIMI + SÜNNIAEG + SÄRGI SUURUS/PIKKUS 
2. KRISLEN + PEREKONNANIMI + SÜNNIAEG + SÄRGI SUURUS/PIKKUS 
3. KAROLI + PEREKONNANIMI + SÜNNIAEG + SÄRGI SUURUS/PIKKUS 
4. KÄRT + PEREKONNANIMI + SÜNNIAEG + SÄRGI SUURUS/PIKKUS 
 
SOOVIME TASUDA ARVEGA (JAH) (EI) jäta alles õige 
 

 
 
SELGITUSESKS 
 
SÜNNIAEG - kuupäev, kuu, aasta 
SÄRGI SUURUS - juhendi lõpus oleval särgi näidisel tähised XXS-XL või mängija PIKKUS 
sentimeetrites. Kui särki ei soovita siis palun suurust ja pikkust mitte märkida. 
 
Juba koondise valikus olevatele mängijatele on reserveeritud 16 kohta. Need mängijad valib 
koondise peatreener. Vabu kohti 32. Kui soovijaid tuleb 12. klubist ja igas nimekirjas on 4 mängijat 
registreeritakse võistlusele igast nimekirjast 3 esimest mängijat. Neljandad mängijad saavad 
võimaluse juhul kui keegi loobub. 
 



Võistlustele juba registreeritud mängija haigestumisel on treeneril õigus teha nimekirjas muudatusi 
(asendada mängija uue mängijaga, tõsta nimekirjas tagapool olev mängija tema asemele jmt). 
 
Klubide järjekorra aluseks on registreerimislehtede saabumise järjekord korraldaja e-posti 
aadressile. (Kasutatakse juhul kui kõigi nimekirjade samal positsioonil (näiteks järjekorras 
neljandaid mängijaid) olevaid mängijaid on kokku 6, aga 48 kohast on vaba 3.  
 
 
 

 


