YliPall 2017
Eesti Üliõpilaste Harrastusspordi Nädalavahetus
JUHEND

AEG JA KOHT
YliPall toimub 18. november 2017 Pärnu Spordihallis (Riia mnt. 129, Pärnu) algusega kell 10.00.

ALAD
•

3x3 korvpall (mehed). Meeskonna suurus on 4 mängijat kellest 3 on väljakumängijad ja 1 on
vahetusmängija). Turniirile pääsevad 24 esimesena registreerunud meeskonda. Korvpalli
meeskonda ei või kuuluda Eesti meeste korvpallimeistrivõistlustel meistriliiga mängudes osalevad
mängijad (kehtiva litsentsiga).

•

Pimevõrkpall (segavõistkonnad). Võistkonna suuruseks on kuni 12 mängijat ja 1 treener-esindaja.
Pimevõrkpallis peab korraga platsil olema 6 võistlejat, neist vähemalt 3 naist. Turniirile pääsevad
16 esimesena registreerunud võistkonda.

•

Pehmo-jalgpall (segavsõistkonnad). Võistkonna suuruseks on kuni 8 mängijat ja 1 teeneresindaja. Korraga väljakul 5 mängijat (koos väravavahiga), kellest vähemalt 2 on naised.
Mängitakse pehme palliga. Turniirile pääsevad 8 esimesena registreerunud võistkonda.

•

Rahvastepall (naised). Rahvastepalli naiskonna suurus on kuni 8 mängijat, kellest väljakul 6
mängijat. Turniirile pääsevad 8 esimesena registreerunud võistkonda.

•

Korvpalli vabaviskevõistlus (individuaalne võistlus meeste ja naiste arvestuses). Visatakse
vabaviskejoonelt 1 minuti jooksul. Korvi all on kaks palli tagasi söötjat ning korraga on käigus
kaks palli. Registreerimine toimub kohapeal jooksvalt.

•

Kõrgkoolidevahelised teatevõistlused (segavõistkonnad). igas võistkonnas 2 meest ning 2 naist.
Ühes võistkonnas võivad võistelda ainult sama kõrgkooli üliõpilased. Üks kõrgkool võib välja
panna kuni 3 võistkonda. Registreerimine toimub kohapeal registreerimislauas enne Ylipalli
avatseremooniat.

Tähelepanu! Palume tutvuda iga spordiala detailse juhendiga eraldi Ylipalli ürituse alt
www.ylisport.ee või www.easl.ee kalendri alt.

KORRALDAMINE
Üritust korraldab Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) Ylispordi meeskond. YliPall kuulub
ametlikult Ylispordi aktiivsuskarika arvestusse (koos Üliõpilaste Talimängude ja Üliõpulaste
Suvemängudega).

OSAVÕTJAD
Võistlustest saavad osa võtta EASLi liikmesõppeasutuste ja teiste Eesti kõrgkoolide tudengid
(vanusepiiranguid ei ole) ning kõrgkoolide vilistlased. Eksmatrikuleeritud tudeng võib võistlustest
osa võtta vaid juhul, kui kõrgkooli nimekirast eemaldamine on toimunud võistluste toimumise
aastal. Osaleda võivad ka kõrgkoolide ja nende spordiklubide ja -keskuste töötajad.
Õppeasutus võib esineda piiramata arvu võistkondadega. Pimevõrkpalli, Pehmo-jalgpalli ja
Rahvastepalli võistkondades on lubatud kuni 3 mõne teise kõrgkooli (või keskkooli/kutsekooli)
õpilast/vilistlast. 3x3 korvpallis on lubatud 1 teise kooli õpilane/vilistlane. Teatevõistlustel
osalejad tohivad esindada vaid oma kõrgkooli. Võistkonna nimei peab sisaldama ka kõrgkooli
nimetus (nt TTÜ Dynamo).
Võistkonna ülesandmislehel saab viimased muudatused teha YliPalli toimumise päeval kohapeal enne
võistluste ametlikku avatseremooniat. Võistelda võivad ainult need mängijad, kelle nimi on kantud
võistkonna ülesandmislehele ja kannavad käepaela. Võistlejatel on kohapeal registreerumiseks 2
võimalust: a) esitada üliõpilaspilet või koolitõend; b) esindaja esitab kõrgkooli poolt pitsatiga
kinnitatud võistkonna lehe.

VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA REEGLID
Täpnevõistluste süsteem iga spordiala kohta eraldi selgub pärast võistkondade registreerumistähtaja
lõppu. Täpsed võistlusreeglid on sätestatud eraldi spordialade juhendites! Mis on leitavad
www.ylisport.ee YliPalli all ja www.easl.ee kalendri alt.

PROTESTID
Võistluste käigus tekkinud küsimused ja kirjalikud protestid lahendab kohapeal esindajate kogu,
kuhu kuuluvad: ala peakohtunik ja EASLi esindaja.

AUTASUSTAMINE
Autasustakse iga spordiala esikolmikusse jõudnud võistkondi. Üldarvestuses antakse välja
Sportlikuima kõrgkooli karikas, kõige enam punkte teeninud kõrgkoolile.
Punktijaotus:
1. - 12p
2. - 10p
3. - 8p
4. - 7p
5. - 6p
6. - 5p
7. - 4p
8. - 3p
9. - 2p
10. - 1p
Erandiks on korvpalli vabaviskevõistlus ja teatevõistlus, kus punkte arvestatakse poole vähem. Ehk
esikoht 6p, teine koht 4p jne.

Kõik võistlusalad kuuluvad Ylisport aktiivsuskarika arvestusse. Igal osavõtt võistlusest, annab ühe
punkti. Kõrgkoolid koguvad kolme Ylispordi ürituse (TudengiPall, Üliõpilaste Tali- ja Suvemängud)
vältel aktiivsuspunkte, mille alusel antakse Üliõpilaste Suvemängudel välja aktiivseima kõrgkooli
karikas.
Võrdsustamaks suurte ja väikeste kõrgkoolide omavahelist võistlusmomenti, korrigeeritakse suurte
kõrgkoolide osaluskordi koefitsendiga, mis sõltub seal õppivate tudengite üldarvust.

MAJANDAMINE
Osavõtutasu on 25 eurot tudengilt (vilistlastele ning kõrgkoolide ja nende spordiklubide ja -keskuste
töötajatele hind 30 eurot). Osavõtutasu sisaldab osavõttu turniirist, põrandamajutust (oma matt ja
magamiskott kaasa), lõuna ja õhtusööki ning sissepääsu ametlikule stiilipeole.

REGISTREERIMINE
Võistkondade ülesandmine toimub kuni 8. november 2017.a. aadressile staap@ylisport.ee
NB! Registreerimine lõpeb varem, kui maksimum võistkondade arv antud alal on täis (pimevõrkpallis
16 võistkonda; 3x3 korvpallis 16 võistkonda, saalihokis 8 võistkonda ja rahvastepallis 8 võistkonda).
Palume osavõtumaksu tasuda hiljemalt 7. novembriks 2017 EASLi arvelduskontole
(EE462200221011374025 Swedbank). Juurde märkida nimi, võistkond ja kõrgkooli lühend. Vajadusel
koostatakse arve. Võistkond loetakse registreerunuks pärast raha laekumist EASLi kontole.

KINNITAN

04. oktoober 2017
Tarmo Jaakson
EASLi peasekretär

