PIMEVÕRKPALLI JUHEND
1. Meeskonna suurus: Pimevõrkpalli võistkonna suuruseks on kuni 12 mängijat ja 1 treeneresindaja. Võrkpallis peab korraga platsil olema 6 inimest, neist vähemalt 3 naist.
2. Mängu süsteem: Kõikides mängudes mängitakse kaks geimi 15 punktini (otsustava
punktiga). Kui kohamängud lõppevad viigiga (mõlemad võistkonnad võidavad 1 geimi),
arvestatakse geimipunktide paremust. Kui geimipunktid on võrdsed, mängitakse võitja
selgitamiseks vajadusel otsustav geim kuni kahese vaheni (serviõigus loositakse).
NB! Medalimängudes mängitakse otsustav geim 15 punktini!
3. Osalejad: 18 osalevat võistkonda on jagatud loosi teel nelja alagruppi
A: 5 võistkonda, B: 5 võistkonda, C: 4 võistkonda, D: 4 võistkonda,
3.1. Alagrupis mängivad kõik kõigiga läbi: iga geimivõit annab tabelisse 1 punkti.
Alagrupimängude vahel ei ole ette nähtud soojendusaega platsi peal!
3.2. Alagruppide paremusjärjestuse selgitamisel arvestatakse:
 punktide (= võidetud geimide) arv
kui see on võrdne
 omavaheline mäng
kui see on võrdne („surnud ring“)
 kõikide mängude punktide suhe kui see on võrdne
 loos
4. Iga
alagrupi
kaks
parimat
mängivad
A
veerandfinaalid:
A I koht - C II koht, B I koht - A II koht, C I koht - D II koht, D I koht - B II koht
4.1. A veerandfinaalide võitjad mängivad kohtadele 1-4
(poolfinaalid, kohamängud 1-2 ja 3-4)
4.2. A veerandfinaalide kaotajad mängivad kohtadele 5-8
(5-8 koht, kohamängud 5-6 ja 7-8)
5. Alagruppide III ja IV koha saanud võistkonnad mängivad B veerandfinaalid
A III koht - C IV koht, B III koht - A IV koht, C III koht - D IV koht, D III koht - B IV koht
5.1. B veerandfinaalide võitjad mängivad kohtadele 9-12 (9-12 koht, kohamängud 9-10 ja 11-12)
5.2. B veerandfinaalide kaotajad mängivad kohtadele 13-16
6. Alagruppide V kohad mängivad omavahel kohtadele 17-18.
A V koht - B V koht
VÕISTLUSE KORRALDAJA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE TEHA MUUDATUSI AJAKVAS NING JUHENDIS
VASTAVALT VAJADUSELE!
TudengiPalli peakohtunik: Tauri Tilk (tauri.tilk@emu.ee / 50 88 458)

