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EESTI ÜLIÕPILASTE RANNAVÕRKPALLI MEISTRIVÕISTLUSED 2023 

J U H E N D 

1. EESMÄRK  

Selgitada Eesti üliõpilaste meister rannavõrkpallis meeste ja naiste arvestuses ning ergutada 

rannavõrkpalliharrastust EASLi liikmesõppeasutustes ja teistes Eesti kõrgkoolides. 

2. AEG JA KOHT  

Eesti Üliõpilaste Meistrivõistluste turniir toimub laupäeval, 4. veebruar 2023. a. Tallinnas, 

Ülemiste Beach House’s (Valukoja 12) algusega kell 13.30. 

3. KORRALDAMINE  

Võistluseid organiseerib Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL). Vahetu võistluste korraldaja on 

Nils Rühka (nilsruhka@gmail.com, +37256247762). 

4. OSAVÕTJAD  

Võistlustel saavad osaleda EASL-i liikmesõppeasutuste ja teiste Eesti kõrgkoolide võistkonnad, 

kuhu kuuluvad üliõpilased ning vilistlased, kes on lõpetanud õppeasutuse 2022. a.  

Võistkonnas on kaks mängijat ja treener-esindaja. Võistkonnas peavad olema ühe ja sama 

kõrgkooli üliõpilased (vilistlased).  

2023. aasta üliõpilasmeistrid selgitatakse välja nii meeste- kui ka naiste arvestuses. Iga kool võib 

välja panna kuni neli meeskonda ja neli naiskonda.  

5. VÕISTLUSTE SÜSTEEM  

Võistlustel võidakse kasutada erinevaid võistlussüsteeme (alagrupid, kohamängud) olenevalt 

võistkondade arvust. Ühel päeval mängitakse mitu mängu. Täpne mängusüsteem selgub pärast 

registreerimisaja lõppu ja ajakava saadetakse seejärel osalejatele. 

6. REEGLID  

Mängitakse kehtivate  rannavolle reeglite alusel. Mängude pikkused sõltuvad osalejate arvust –

Mängitakse 21 või 15 punktini, üks geim või kahe geimi võiduni. (kolmas geim 15 või 11 

punktini). Võiduks peab olema kahepunktiline paremus. Täpne võistlussüsteem selgub pärast 

registreerimise lõppu. NB! Mängijad peavad täitma kohtunikurolli, kui nende mängu pole – 

keerama tablool punkte ja vaidluse korral võtma vastu õiglase otsuse. 

7. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE  

Alagrupisüsteemil mängimisel määrab paremuse suurem punktide arv (võit 1, kaotus 0, 

loobumine 0 punkti). Võrdse punktide arvu korral määrab paremuse: 1) kahe võistkonna puhul - 

omavahelise kohtumise tulemus; 2) kolme ja enama võistkonna puhul – omavaheliste mängude 

punktide arv, nende võrdsuse korral parem geimide vahe või punktide vahe omavahelistes 

mängudes. 
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8. PROTESTID  

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohapeal esindajate kogu, kuhu 

kuuluvad: peakohtunik, peakorraldaja, EASL-i esindaja. Protesti arutamiseks tasub protestija 

kohapeal kautsjoni summas 100 eurot sularahas. Protesti rahuldamisel kautsjon tagastatakse.  

9. AUTASUSTAMINE  

Võistlused võitnud meespaarile ja naispaarile omistatakse Eesti üliõpilaste 2023. a meistri 

nimetus ja autasustatakse karikaga ning võistkondade mängijaid autasustatakse meistrimedali, 

diplomi ja meenega. Samuti saab võistkond õiguse osaleda Euroopa üliõpilasmängudel Malagas 

(Hispaania) 19. – 24. septembril 2023 a. Teise ja kolmanda koha saavutanud võistkondi 

autasustatakse diplomi, medali ja meenega. 

10.  MAJANDAMINE  

EASL tasub võistluste tehnilise korraldamisega seotud kulud. Osalemistasu tasub iga paar. 

Osavõtjate sõidu- ja ülalpidamiskulud kannavad lähetavad õppeasutused või osavõtjad. 

11.  REGISTREERIMINE  

Võistlustele registreerimine kestab kuni 31. jaanuar, 2023 a (osalusest teatamine). 

Registreerimine toimub meilitsi nilsruhka@gmail.com ja karl@easl.ee (mõlemale meilile). 

Võistlustel osalemine maksab ühele paarile 30 EUR, mis tuleb tasuda EASL arvelduskontole arve 

alusel Swedbank EE462200221011374025 hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks. Võimalus 

tasuda ka kohapeal sularahas. 

NB! Võistkondade registreerimiseks tuleb esitada ühine nimekiri (hiljemalt 03. veebruar 2023 

a.), mis on kinnitatud õppeasutuse pädeva isiku poolt ja mis tõendab sportlaste õppimist antud 

kõrgkoolis.  

 

 

   KINNITAN 

„4.“ jaanuar 2023. a 

 

 

Ants Veetõusme 

EASL juhatuse esimees 
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