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Credit24 rannavollekeskus 
 

J u h e n d 
 
1. EESMÄRK. Ergutada rannavolle läbi sportlikku eluviisi Teaduspargi Tehnopol ettevõtete ja 
sõberorganisatsioonide seas. Selgitada välja silmapaistvamate tehnoloogiaorganisatsioonide seast parim 
rannavollemeeskond. 

2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad 5. septembril 2015 Credit24 rannavollekeskuses (Tammsaare 
tee 147c) algusega kell 17. (võistkondadel soojenduseks ja loosimiseks kohal olla alates 16.30) 

3. KORRALDAMINE. Võistlused organiseerib Teaduspark Tehnopol ja selle töötajatest koosnev 
vollehuviliste grupp, turniiri peakorraldaja on Jaak Raie (5200841). 

4. OSAVÕTJAD. Võistlustest saavad osa võtta Teaduspargis Tehnopol tegutsevate ettevõtete, 
organisatsioonide ja nende partnerite inimestest koosnevad võistkonnad. Võistkonna liikmed peavad olema 
vastava organisatsiooniga töö- või töövõtulepingulises suhtes ning/või üldtuntult teada ning seostatavad 
vastava ettevõtte või organisatsiooniga. Moodustada võib ka ühendvõistkondi. Osavõtvate võistkondade 
maksimaalne arv ei ole piiratud.  

Võistkonna vabas vormis nimeline ülesandmisleht tuleb esitada registreerimisel peakorraldajale 
elektrooniliselt. Ülesandmislehel peab olema märgitud võistleja nimi, amet ja võimalusel ka särginumber. 

Kohtunike kulu kannavad osalevad võistkonnad solidaarselt, juhul kui see vajadus peaks tekkima.  

5. VÕISTLUSTE SÜSTEEM ja AJAKAVA. Võistkonnad loositakse alagruppidesse pärast registreerumist 
võistluspaigas toimuval koosolekul, millest korraldajad osalejaid informeerivad. Eelistatud on 
turniirisüsteem, mille sees kasutatakse vajadusel alagruppe. Täpne süsteem selgub registreerimise järgselt 
osalejate koosolekul, kuid eelregistreerimine Eventbrite keskkonnas on siiski väga soovitatav. 

Iga mängu järgselt on võitnud meeskonna kaptenil kohustus teatada mängutulemus (nii geimid kui punktid) 
võistluste peakorraldajale. Viimane kannab tulemused kohapeal peetavasse turniiritabelisse. 

Osavõtjate soovil ja initsiatiivil on turniiri rikastamine kultuuriliste lühietteastetega tervitatav. 

6. REEGLID. Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt järgmiste muudatustega:  
1) Mängitakse kahe geimivõiduni, esimesed kaks geimi 21 punktini, kolmas 15 punktini või kahe 

punktise vaheni. 
2) Väljakul on korraga 4 mängijat, kellest vähemalt 1 peab olema naisterahvas; 
3) Igas geimis on võistkonnal kasutada üks 30 sekundiline time out; 
4) Palli käsitsemine on lubatud saalivõrkpalli reeglite kohaselt; 

8. PROTESTID. Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendatakse kohapeal poolte 
kokkuleppel ja/või vajadusel peakorraldaja abil.  

9. AUTASUSTAMINE. Turniiri võitjat autasustatakse Teaduspargi Tehnopol poolt rändkarika, diplomite ja 
auhindadega,  paremuselt kahte järgmist võistkonda autasustatakse diplomite ja auhindadega.  

Iga osalev võistkond võib täiendada auhinnafondi vastavalt oma tahtele ja võimalustele. Samuti võib 
vastasvõistkondadele jagada meeneid vastavalt oma tahtele.  

Võib juhtuda, et välja antakse ka eriauhindu silmapaistvate soorituste eest. 

10. REGISTREERIMINE soovitatav eelnevalt kirjalikult võistkonna esindaja/kapteni nime ja 
kontaktandmetega (e-mail, tel.) kuni reede, 2. septembrini Eventbrite keskkonnas või e-mailil 
jaak@tehnopol.ee  

 

Võitluslikku turniirini! 
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