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Õpiobjekt on koostatud TPS üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on
huvi või vajadus korraldada noortele spordivõistlusi ja turniire, kus
paremusjärjestuse selgitamiseks saab kasutada võistlussüsteemi.

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel andes ülevaate
võistlussüsteemidest ja nende iseärasustest ning olulisemat
võistlustingimuste ning -tulemuste määramisest.

Õppija saab õpitut kontrollida õppeülesannete ja kontrollküsimustega.

Käsitletavad teemad:                                    

ringsüsteem
väljalangemissüsteemid
segasüsteemid
etteande ja võitja lauas süsteemi kasutamine
võistlustegevusi mõjutavad tingimused
võistlustulemuste määramine
võistlusjuhend

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale, jooniseid, fotosid (13), video, linke näidistele
Õppeülesandeid on  4, lisaks kordamisküsimused

Materjal on valminud BeSt programmi raames                              

Koostaja: Maarika Veigel MA/ TPS lektor

Autori Maarika Veigel teos pealkirjaga Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid on kaitstud litsentsiga Creative
Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata

litsents.
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Eesmärk  ja  õp i tu lemused
Eesmärgid:

anda ülevaade sagedamini kasutatavatest võistlussüsteemidest selgitades nende erinevusi
selgitada võistlust mõjutavaid tingimusi
tutvustada võistlustulemuste määramist

Õpitulemused:

õppija tunneb erinevaid võistlussüsteeme
üliõpilane teab võistlust mõjutavaid tingimusi
õppija tunneb võitlustulemuste määramise aluseid
õppija kasutab noortele võistlusi planeerides sobivaid võistlussüsteeme
õppija oskab koostada võistlusjuhendit
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Õpp i ja  juh i s
Õppimist lihtsustavad  järgnevad soovitused:

õppematerjalide läbimine etteantud teemade järjestuses
tutvuge õppematerjalidega: lugege konspekte ja näiteid, tutvuge linkidega
lugege lisamaterjale alamteemadest liikudes materjalide eri osade vahel noolekestega vastavalt
paremale/vasakule või aktiviseerides linke, klikkides  märksõnadele;
vastake kordamisküsimustele
lahendage õppeülesandeid

Tehnilised nõuded õppija arvutile on lihtsad ja ei esita suuri nõudmisi:

õppimiseks veebikeskkonnas vajab arvuti internetiühendust ja brauserit e. veebilehitsejat (Internet Explorer,
Mozilla jt)
videomaterjali vaatamiseks on vajalik arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu
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S isse juhatus  
Spordivõistluste korraldamisel on oluline määrata osalejatele saadetavas juhendis võistlussüsteem või vajadusel
sellekohane täpsustus selle selgumise kohta.

Võistluste organiseerimisel on põhimõtteliselt tegemist sagedamini kahe süsteemiga: ringsüsteem ja
väljalangemissüsteem. Käesolevas õpiobjektis tutvustatakse lisaks etteande, sega- ja "võitja lauas" süsteeme.

Vajadusel saab nendele tuginedes rakendada väga erinevaid variante, kas siis nimetatud süsteemide siseselt või
neid omavahel kombineerides. Kõik võsitlussüsteemid peavad olema üheselt arusaadavalt kirjeldatud juhendis.

Võistlussüsteemi valikul tuleb arvesse võtta alljärgnevat:

võistlejate/võistkondade arv
võistluspaiga(kade) olukord
väljakute/laudade arv
ajategur
majanduslikud tingimused

Alammenüü

Võistlusjuhend
Näide- võistlusjuhend

Prindi
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1 .  R ingsüs teem
Ring- ehk turniiri- ehk punktisüsteemi korral kohtub iga võistkond/võistleja järjekorras kõigi
vastasvõistkodadega/vastasmängijatega. Vastavalt kogutud võitude (punktide) arvule selgitatakse võitja ja
kõik järgnevad kohad. 

Selle süsteemi rakendamisel on positiivne:

väga täpne paremusjärjestuse selgitamine
juhuslikkust on vähe

Negatiivne:

rohkearvulise osavõtu korral nõuab palju aega
võistluse kestus võib kujuneda väga pikaks

Ringsüsteemil on kaks varianti:

kõik võistkonnad paigutatakse ühte tabelisse

võistkonnad jagatakse alagruppidesse (kahte, kolme või enamasse sõltuvalt osalejate arvust). See variant
võimaldab vähendada mängupäevade arvu aga ei ole enam nii objektiivne, sest juhus hakkab rolli mängima
(missugusesse alagruppi satud,kui tugevad vastased seal on jne). Samas võib alagruppidesse ka eeldatavad
tugevamad paigutada ja nõrgemad loosida, et vältida paremate võistkondade sattumist ühte alagruppi.

Mängude arv

Võistlust organiseerides tuleb esmalt kindlaks teha kui palju kulub aega võistluste korraldamisele. Ringsüsteemi
puhul on selleks kaks võimalust: 

lugeda mängude arvu valmis tehtud turniiritabelist. Kõikide tabelis olevate tühjade ruutude arv tuleb jagada
kahega või lugeda ainult „mustadest" ruutudest ülal/allpool olevad tühjad ruudud kokku 

valemi kasutamine  abil, kus x on kohtumiste arv ja n võistlustest osavõtjate arv.

Näiteks: kuue osavõtja korral saame arvutada mängude arvu järgnevalt 

Kindlasti on aja kokkuhoidu arvestades nimetatud valemi kasutamine mõtekas.

A lammenüü

Vooru mõiste ja mängude järjekord
Mängu järjekorra täiustatud tabel
Mitmeetapilised turniirid
Mängude kalender ja ajakava. Loosimine ja paigutamine
Tagajärgede paigutamine turniiritabelisse ja paremuse selgitamine
Näide- ringsüsteemist
Õppeülesanne 1
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2 .  Vä l ja langemissüs teem
... ehk karikasüsteem ehk ühe kaotuse süsteem

Selle võistlussüsteemi põhimõte on, et kaotuse (või kaotused) saanud osavõtja langeb edasisest konkurentsist
välja. Kaotuseta jäänud osavõtja on aga võistluse võitja. Selle võistlussüsteemi rakendamisel on kaks poolt:
Positiivne 

võimalik suur osalejate arv
lühike ajavahemik

Negatiivne 

võimalik selgitada ainult võitjat ja teise koha omanikku
pooled osavõtjad langevad edasisest võistlusest välja juba pärast esimest mängu
juhuslikkuse osakaal suur
võistkondade loosimise osakaal on väga suur

Väljalangemissüsteemil on kaks põhilist varianti -

ühe kaotuse ehk ühe miinuse süsteem ehk karikasüsteem
kahe kaotuse ehk kahe miinuse süsteem.

Alljärgnevalt keskendume ühe kaotuse süsteemile, mis on kergem variant ja toodud näiteks tabeli 16 osavõtjaga

Horisontaaljoone peale kantakse osavõtja nimi, püstjooned tähistavad mänge ja nende lugemisel saame fikseerida
mängude arvu. 

Piltlikult on näha, et pärast omavahelist mängu pääseb kahest osavõtjast edasi ainult võitja.

Tabeli täitmise põhimõtted. Väljalangemissüsteemi puhul koostatakse kõigepealt tabel. Siis kantakse osavõtjad
(loosimine või paigutamine) tabelisse. Vooru mõiste on siin sama mis ringsüsteemis. Esimeses voorus kohtuvad
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kõrvuti olevad numbrid - 1 ja 2, 3 ja 4 jne. Teises voorus kohtuvad esimeses voorus võitnud osavõtjad samas
järjekorras - esimese paari võitja teise paari võitjaga jne. Nii peetakse mängud joonestiku lõpuni. Viimase vooru
kohtumist, kus osaleb kaks osalejat, nimetatakse finaaliks, eelviimast vooru (osalejaid 4) poolfinaaliks.
Poolfinaalide võitjad saavad õiguse mängida finaalis, kaotajad jagavad 3.-4. kohta.

Paremaks orienteerumiseks tabelis märgitakse esimese vooru horisontaaljoonte otstesse osavõtjate
järjekorranumbrid ja vertikaaljoonte juurde ringi sisse mängude järjekorranumber. Mängu võitja kantakse
mängijatepaari ühendava joone peale ja tulemus selle alla. Väljakuperemeheks on alati tabelis ülemisel joonel
asuv osavõtja.

Kui osavõtjaid on 2 või 2 mingis astmes, siis alustavad kõik osalejad mänge esimeses voorus ja tabel on
sellisel juhul korrapärane. Kui aga osavõtjate arv ei vasta arvule 2 mingis astmes, siis alustab osa võistlejaid
mänge I, osa II voorus ja tabel on esimestes voorudes ebakorrapärane. Tavaliselt kantakse sellisel juhul I vooru
osalejad tabeli keskmisse osasse.

 

Paaritu arvu osavõtjate korral peetakse tabeli esimeses pooles I voorus üks mäng rohkem, otse II vooru saajaid
on tabeli alumises osas ühe võrra rohkem
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Mängude arv ühe kaotuse süsteemi puhul on alati ühe võrra väikse osavõtjate arvust.

Alammenüü

Näited- väljalangemissüsteemidest

Prindi
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3 .  Segasüs teemid

Võistluste korraldajatel on sageli vaja kasutada ring-ja väljalangemissüsteeme kombineeritult, kasutatakse
segasüsteeme. Selline vajadus tekib, kui osalejate arv on väga suur või kui võistlemise aeg on piiratud. Samuti
kasutatakse segasüsteemi noorte meistrivõistlustel.

Enamasti on kasutusel esmalt ringsüsteem, kus osalejad/võistkonnad on jagatud alagruppidesse kas paigutuse või
võimalusel/sobivusel ka loosi teel. Vastavalt juhendile määratakse edasiselt alagruppides ringsüsteemi kasutades
paremusjärjestus ja edasiselt on samuti juhendis määratud süsteemi järgnevus- kas siis võistlevad edasi erinevate
rühmade võitjad omavahel ja viimased omavahel või kasutatakse erinevaid nn risti-mänge kohtade lõplikuks
selgitamiseks. Sageli kasutatakse pärast ringsüsteemi play off mänge- võitja saab teatud arvu võitude korral (s.o.
määratud juhendiga) edasi võistelda või ongi võitja.

Kasutatakse ka vastupidiselt: esmalt ühe kaotuse süsteemi ja seejärel finaalvõistlustel ringsüsteemi.

NÄIDE 1: Kuue võistleja võistlusel kasutatakse segasüsteemi selliselt, et algul on osalejad ringsüsteemis mängimas
kahes loositud alagrupis (A,B) ning edasiselt kohtuvad I-II kohale mõlema alagrupi parimad, III-IV kohale
alagruppide teised ning 5.-6.kohale.

NÄIDE 2: Kuue võistleja võistlusel kasutatakse segasüsteemi, kus algul on osalejad ringsüsteemis mängimas kahes
loositud alagrupis (A,B) ning edasiselt kohtuvad 5.-6.kohale alagruppide viimased osalejad; seejärel nn
ristimängudes võistlevad alagruppide võitjad teise alagrupi teise koha saavutanuga. Edasi mängivad viimaste risti-
mängude kaotajad omavahel 3.-4.kohale ja ristimängude võitjad esikohale ehk finaalis.

NÄIDE 3: Noorte Meistrivõistlustel korvpallis neidudele, mängitakse erinevates vanustes algul 1 või 2 ringi
ringsüsteemis (vastavalt juhendile), edasi kahes vahegrupis samuti ringsüsteemis ning edasiselt
väljalangemissüsteemis ehk play-off´i, kus eelringide 2 parimat otse finaalnelikusse pääsevad ja teised osalejad
vastavalt eelmängude 3.-6. ning 4.-5. võitjad ja finaalipaarid selgitavad.

Alammenüü

Õppeülesanne 2

Prindi

<< Üles >>
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4 .  E t teande  ja  võ i t j a  l auas  süs teemid

Etteande-süsteem

Süsteemi kasutades tekitatakse ühele võistkonnale/osalejale ebavõrdne olukord kohtumise või võistluse alguseks
võrreldes vastas(t)ega. 
Nimelt antakse ühele võistlejatest edu (teatud punktid, väravad, korvid) või selgitatakse edu mingi
(kontroll)harjutusega: näiteks korvpallis visked 1min jooksul, kusjuures tabamuste arv punktides kindlustab
viskajale mängueelse edu (näiteks mäng algab seisult 12:0). Edasi kulgeb võistlus tavapäraselt.
Lastele võib edu saavutamiseks tekitada teatud võistluse kehalistes harjutustes või elementide sooritamisel-
näiteks harjutuste/võistluse võitja saab edu +8p.

Etteande- süsteemi sobib kasutada ka treeningprotsessis, seda juhtudel, kui juhendaja soovib mänge
huvitavamaks (ebatavalisteks) muuta või kui on vajadus kasutada ilmselgelt tugevamat võistkonda nõrgemate või
vähemosavate noorte võistlejate vastu treeningülesannete lahendamiseks või kontrollimiseks. 

Võitja lauas- süsteem

Süsteem on laialdaselt kasutusel n-ö vabaaja tegevuste korral. Toimub põhimõttel, et võistluses selgunud võitja
mängib edasi uue vastasega, kes ootabki "võitja lauas" asetumist eelnevalt kindlaks lepitud korra järgi (järjekord!).

Enim kasutatakse seda 1-1 või paarismängude korral näiteks koroonas, lauatennises, sulgpallis, ka võitlusaladel
jms.
Vajadusel saab reguleerida võitja lauas osalust, piiritledes mängude/kohtumise maksimaalset arvu, et ka teised
noored saaksid vahepeal võistelda.

Alammenüü

Õppeülesanne 3
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2. Väljalangemissüst...

3. Segasüsteemid

4. Etteande ja võitj...

5. Võistlust mõjutav...

6. Võistlustulemuste...

Kordamisküsimused
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Sisene
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5 .  Võ i s t lus t  mõju tavad  t ing imused

Noorte juhendaja peaks teadma, et võistlustel mõjutavad osalejaid mitmed erinevad tingimused ja asjaolud. Noorte
toetamine ja suunamine õigetele tegevustele, rahulikule ettevalmistusele ja osalusele aitavad kindlasti noori.
Mõjutavad tingimused ei sõltu üldjuhul võistlussüsteemidest ja esitatakse alljärgnevalt:

1.    Võistluskoha iseärasused
Seoses spordi prestiiźikuse ja sportlastevahelise konkurentsi tõusuga muutub võistluspaiga osatähtsus üha
suuremaks. Oma ja võõra väljaku faktor on tähtis võistlustaktika määramisel sportmängudes. Jalgpallis on
kaheringilistel võistlustel võrdsete punktide korral võitja see võistkond, kes lõi võõral väljakul rohkem väravaid.
Koduväljaku eelis on üldtuntud kõigil spordialadel.

2.    Pealtvaatajate käitumine 
Pealtvaatajad oma käitumisega loovad võistluste psüühilise fooni. Poolt- või vastuolek (eetiliste normide piires)
mõjutab sportlast psüühiliselt, kutsudes esile positiivse või negatiivse emotsionaalse fooni. Seda tuleb arvestada
võistkondade ja sportlaste taktikaliste plaanide koostamisel.

3.    Võistluspaiga sisustus
Olulised on võistluspaikade korrasolek, moodne inventar, valgustus, põranda- ja rajakate. Võistlustaktika valikul on
oluline teada ka võistluste aega( hommikul, päeval, õhtul), ajakava (harilik/ebaharilik), sportlaste elukoha kaugust
võistluspaigast, puhkuse võimalusi jms.

4.    Võistluskoha geograafiline asend
Võistlustegevust mõjutavad kliima-ja ajavöönd. Klimaatilised tingimused on seotud päikesekiirgusega,
temperatuuriga, õhu niiskusega, võistluspaiga kõrgusega merepinnast jne. Oluline on ka ajavööndi arvestamine.
Võistlustegevuse planeerimisel tuleb arvestada klimaatilisi ja ajalisi iseärasusi. Ajalised iseärasused mõjutavad
sportlaste liigutuslikku ja vegetatiivset rütmi.

5.    Kohtunikutegevus. 
Võistluste korraldajad peavad kindlustama võistlused kvalifitseeritud ja objektiivsete kohtunikega. Nagu igasugune
inimtegevus, on ka kohtunike tegevus subjektiivne. Eriti torkab see silma teise ja kolmanda grupi spordialade
puhul (sportmängud, kahevõistluse alad jm). Paljudel spordialadel(sport-ja iluvõimlemine, iluuisutamine jm)
puuduvad täpsed hindamiskriteeriumid. Raske on hinnata üheselt artistlikkust, väljenduslikkust, originaalsust,
keerukust jt näitajaid, millest sõltub sporditulemus. See tähendab, et võistlusplaani koostamisel tuleb arvestada
kohtunike koosseisuga, kohtunike hindamise maneeriga, võimalike subjektiivsete hinnangutega.

6.    Treeneri käitumine
Vaatamata treenerite käitumise üldtuntud normidele (osaliselt määratud võistlusmäärustega) mõjutab nende
käitumist võistluspinge. Treener võib mõjuda võistlejale positiivselt, segavalt või neutraalselt. Kvalifitseeritud
sportlane, tundes oma treeneri käitumist võistlustel, arvestab treeneri võimaliku sekkumisega võistluste käiku.
Treeneril peavad olema varuks võistlustegevuse muutmise võimalikud variandid, ta peab vältima emotsioone,
konflikte.
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6 .  Võ i s t lus tu lemuste  määramine

Võistlustulemuse määramise viisi alusel jagatakse spordialad nelja gruppi.

1.    Tulemus määratakse objektiivsete kvantitatiivsete ühikutega (s, m, kg, jt
Sellesse gruppi kuuluvad järgmised spordialad:
a)    Suhteliselt püsivate võistlustingimustega alad (kergejõustik, ujumine, tõstmine, jalgrattasport, laskmine,
uisutamine jt). Nendel aladel korraldatakse võistlused standardsel areenil (staadion, bassein, lasketiir jms).
b)    Ebapüsivate võistlustingimustega alad (murdmaa-ja mäesuusatamine, purjesport, jalgratta maanteesõit
jms). Neil aladel iseloomustab võistlusi trassi profiili ja tingimuste muutumine, mis esitab sportlastele lisanõudmisi.

Nendel spordialadel on võistlustegevuse iseärasuseks see, et sportlane teab eelnevalt enda ja vastase reaalset
taset. See võimaldab täpsemalt planeerida võistlustulemust ja valida õige võistlustaktika.

2.    Tulemus määratakse tingühikutes kohtunike subjektiivse välise mulje põhjal
Hinnatakse harjutuse sooritamise täpsust, keerukust ja ilu. Sellesse gruppi kuuluvad järgmised spordialad:
a)    Sport-ja iluvõimlemine, akrobaatika, vettehüpped, sünkroonujumine jt.
b)    Suusahüpped, iluuisutamine jt.
Suushüpetes sõltub lõpptulemus hüppe pikkusest ja sooritamise tehnikast, iluuisutamises kohtunike antud punktide
ja kohtade summast.

3.    Tulemus määratakse lõppefektiga (võit teise üle) või eelistusega tingühikutes (punktides)
Eristatakse kolme alagruppi: 
a)    tulemus määratakse saavutatud lõppefektiga kindla ajalimiidi piires (sportmängud- jalgpall, jäähoki, korvpall
jt). Võidu saavutab rohkem punkte kogunud võistkond.
b)    alad, kus vaatamata ajalimiidile võib saavutada enneaegse võidu (maadlus, poks,  vehklemine jt): puhas võit
(nokaut poksis, seljavõit maadluses); vajaliku arvu punktide saamine enne ajalimiidi ammendumist (vehklemine).
c)    alad, kus võit saavutatakse limiteeritud lõppefektiga, piiramata aja jooksul (tennis, lauatennis, võrkpall jt).

4.    Komplekssed spordialad (moodne viievõistlus, laskesuusatamine, kümnevõistlus jt), kus
lõpptulemus määratakse mitme erineva ala hindamisega tingühikutes (punktid)

A lammenüü
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1. Ringsüsteem

2. Väljalangemissüst...

3. Segasüsteemid

4. Etteande ja võitj...

5. Võistlust mõjutav...
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Kordamisküs imused

1. Mis on ringsüsteemi plussid ja miinused?
2. Nimeta mängude arvu leidmiseks sobiv valem ja täpsusta tähistusi?
3. Mis on oluline väljalangemissüsteemi kasutamisel?
4. Milliseid teisi võistlussüsteeme kasutatakse veel ja millal?
5. Mida sisaldab võistlusjuhend?
6. Nimeta võistlustulemuste määramise viise tuues näiteid erinevatelt spordialadelt!
7. Millised tingimused võivad mõjutada võistlejaid?
8. Kuidas nimetatakse erinevates mängudes mänguperioode- korvpallis, võrkpallis, jalgpallis, tennises,

sulgpallis, käsipallis?
9. Koosta turniiritabel nelja võsitkonna(A,B,C,D) osaluse kohta ja määra paremusjärjestus:

D-C   21-25
B-A   25-19
B-D   25-17
A-D   21-25
C-B   22-25
A-C   20-25
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S isene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Ava leh t

Õpiobjekt on koostatud TPS üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi või vajadus
korraldada noortele spordivõistlusi ja turniire, kus paremusjärjestuse selgitamiseks saab
kasutada võistlussüsteemi.

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel andes ülevaate võistlussüsteemidest ja nende
iseärasustest ning olulisemat võistlustingimuste ning -tulemuste määramisest.

Õppija saab õpitut kontrollida õppeülesannete ja kontrollküsimustega.

Käsitletavad teemad:                                    

ringsüsteem
väljalangemissüsteemid
segasüsteemid
etteande ja võitja lauas süsteemi kasutamine
võistlustegevusi mõjutavad tingimused
võistlustulemuste määramine
võistlusjuhend

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale, jooniseid, fotosid (13), video, linke näidistele
Õppeülesandeid on  4, lisaks kordamisküsimused

Materjal on valminud BeSt programmi raames                              

Koostaja: Maarika Veigel MA/ TPS lektor

Autori Maarika Veigel teos pealkirjaga Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile
viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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 Avaleht  

 

Avaleht

Eesmärk ja õpitulemu...

Õppija juhis

Sissejuhatus

1. Ringsüsteem

2. Väljalangemissüst...

3. Segasüsteemid

4. Etteande ja võitj...

5. Võistlust mõjutav...

6. Võistlustulemuste...

Kordamisküsimused

Kasutatud allikad

Sisene
Viimane uuendus:
February 24. 2011 10:07:57  

Ava leh t

Õpiobjekt on koostatud TPS üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on
huvi või vajadus korraldada noortele spordivõistlusi ja turniire, kus
paremusjärjestuse selgitamiseks saab kasutada võistlussüsteemi.

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel andes ülevaate
võistlussüsteemidest ja nende iseärasustest ning olulisemat
võistlustingimuste ning -tulemuste määramisest.

Õppija saab õpitut kontrollida õppeülesannete ja kontrollküsimustega.

Käsitletavad teemad:                                    

ringsüsteem
väljalangemissüsteemid
segasüsteemid
etteande ja võitja lauas süsteemi kasutamine
võistlustegevusi mõjutavad tingimused
võistlustulemuste määramine
võistlusjuhend

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale, jooniseid, fotosid (13), video, linke näidistele
Õppeülesandeid on  4, lisaks kordamisküsimused

Materjal on valminud BeSt programmi raames                              

Koostaja: Maarika Veigel MA/ TPS lektor

Autori Maarika Veigel teos pealkirjaga Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid on kaitstud litsentsiga Creative
Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata

litsents.
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Eesmärk ja õpitulemu...

Õppija juhis

Sissejuhatus

1. Ringsüsteem

2. Väljalangemissüst...

3. Segasüsteemid

4. Etteande ja võitj...

5. Võistlust mõjutav...

6. Võistlustulemuste...

Kordamisküsimused

Kasutatud allikad

Sisene
Viimane uuendus:
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 Sisukaart  

 

Avaleht

Eesmärk ja õpitulemu...

Õppija juhis

Sissejuhatus

1. Ringsüsteem

2. Väljalangemissüst...

3. Segasüsteemid

4. Etteande ja võitj...

5. Võistlust mõjutav...

6. Võistlustulemuste...

Kordamisküsimused

Kasutatud allikad

Sisene
Viimane uuendus:
February 24. 2011 10:07:57

 

S isukaar t

Avaleht
Eesmärk ja õpitulemused
Õppija juhis
Sissejuhatus

Võistlusjuhend
Näide- võistlusjuhend

1. Ringsüsteem
Vooru mõiste ja mängude järjekord
Mängu järjekorra täiustatud tabel
Mitmeetapilised turniirid
Mängude kalender ja ajakava. Loosimine ja paigutamine
Tagajärgede paigutamine turniiritabelisse ja paremuse selgitamine
Näide- ringsüsteemist
Õppeülesanne 1

2. Väljalangemissüsteem
Näited- väljalangemissüsteemidest

3. Segasüsteemid
Õppeülesanne 2

4. Etteande ja võitja lauas süsteemid
Õppeülesanne 3

5. Võistlust mõjutavad tingimused
6. Võistlustulemuste määramine

 Õppeülesanne 4
Kordamisküsimused
Kasutatud allikad
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Ava leh t

Õpiobjekt on koostatud TPS üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi või vajadus
korraldada noortele spordivõistlusi ja turniire, kus paremusjärjestuse selgitamiseks saab
kasutada võistlussüsteemi.

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel andes ülevaate võistlussüsteemidest ja nende
iseärasustest ning olulisemat võistlustingimuste ning -tulemuste määramisest.

Õppija saab õpitut kontrollida õppeülesannete ja kontrollküsimustega.

Käsitletavad teemad:                                    

ringsüsteem
väljalangemissüsteemid
segasüsteemid
etteande ja võitja lauas süsteemi kasutamine
võistlustegevusi mõjutavad tingimused
võistlustulemuste määramine
võistlusjuhend

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale, jooniseid, fotosid (13), video, linke näidistele
Õppeülesandeid on  4, lisaks kordamisküsimused

Materjal on valminud BeSt programmi raames                              

Koostaja: Maarika Veigel MA/ TPS lektor

Autori Maarika Veigel teos pealkirjaga Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile
viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Eesmärk  ja  õp i tu lemused
Eesmärgid:

anda ülevaade sagedamini kasutatavatest võistlussüsteemidest selgitades nende erinevusi
selgitada võistlust mõjutavaid tingimusi
tutvustada võistlustulemuste määramist

Õpitulemused:

õppija tunneb erinevaid võistlussüsteeme
üliõpilane teab võistlust mõjutavaid tingimusi
õppija tunneb võitlustulemuste määramise aluseid
õppija kasutab noortele võistlusi planeerides sobivaid võistlussüsteeme
õppija oskab koostada võistlusjuhendit
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Õpp i ja  juh i s
Õppimist lihtsustavad  järgnevad soovitused:

õppematerjalide läbimine etteantud teemade järjestuses
tutvuge õppematerjalidega: lugege konspekte ja näiteid, tutvuge linkidega
lugege lisamaterjale alamteemadest liikudes materjalide eri osade vahel noolekestega vastavalt paremale/vasakule või
aktiviseerides linke, klikkides  märksõnadele;
vastake kordamisküsimustele
lahendage õppeülesandeid

Tehnilised nõuded õppija arvutile on lihtsad ja ei esita suuri nõudmisi:

õppimiseks veebikeskkonnas vajab arvuti internetiühendust ja brauserit e. veebilehitsejat (Internet Explorer, Mozilla jt)
videomaterjali vaatamiseks on vajalik arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu
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Võ is t lus juhend
Võistlusjuhendi koostamine on iga ametliku võistluse organiseerimise ja läbiviimise aluseks. 
Mida tähtsam on võistlus, seda üksikasjalikumalt on fikseeritud kõik võistlusega seonduv. Kõige olulisemad punktid
juhendi koostamisel on: sihtgrupp/osalejad, võistluste süsteem, paremuse määramine. 
Võimalike üleskerkivate probleemide ennetamist silmas pidades peavad need olema sõnastatud täpselt ja kõigile
üheselt mõistetavalt. 

Juhendi koostamisel tuleb kirja panna võistluse nimi ja spordiala. 

1. Võistluse eesmärk ja ülesanne -tuleb lahti kirjutada, mis on võistluste eesmärk ja ülesanded. 

2. Aeg ja koht - millal ja kus täpselt võistlused toimuvad. Võistluspaiga aadress, telefoni numbrid, meili aadress
jne.

3. Juhtimine - missugune organisatsioon on peakorraldaja, kes teda esindab ja kelle poole pöörduda küsimuste
kerkimisel. Konkreetse isiku/te kontaktandmed (aadress, telefoni numbrid, meili aadress, skype).

4. Osavõtjad - selgitatakse kellel ja missugustel tingimustel lubatakse osaleda (vanus, tase jne.). 

5. Võistluste süsteem - selgitatakse täpselt antud võistlustel rakendatavat süsteemi ja täpsustatakse vajadusel
tingimusi (mängu ajaline kestvus, parem mitmest geimist jne)

6. Paremusjärjestuse selgitamine - selgitatakse, kuidas hinnatakse võitu, kaotust ja võistlustest loobumist.
Seejärel käsitletakse paremusjärjestuse määramist olukorras, kus kaks, kolm või enam võistkonda saavad ühe
palju punkte.

7. Autasustamine - märgitakse ära missuguste auhindadega (karikas, diplom jm) paremaid võistkondi ja nende
mängijaid autasustatakse. Tavaliselt on fikseeritud ka autasustatavate (treenerid, mängijad, abipersonal) arv.

8. Majandamine - tuuakse välja, missugused kulutused tuleb võistlustest osavõtu korral tasuda ja mis
kuupäevaks.

9. Registreerimine - fikseeritakse, mis kuupäevaks täpselt, millises vormis tuleb esitada võistkonna ja mängijate
nimeline ülesandmine. Selgitatakse, kas pikemalt kestva võistluse käigus on võimalik teha lisaregistreerimisi ja mis
tingimustel see toimub jm.

10. Üleskerkinud küsimuste lahendamine - määratakse, kes lahendab võistluste organiseerime ja läbiviimise
käigus üleskerkinud küsimused ja missugused on tingimused nende esitamiseks ning lahendamiseks (näit. protesti
esitamine, tagatismaks, selle tagastamise/mittetagastamise tingimused).

Lisaks eeltoodule võib juhendis olla veel ka täiendavaid punkte. 

Üldjuhul kehtib madalamal tasemel korraldatavatel võistlustel põhimõte - mida lühem juhend, seda
parem. 
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Nä ide -  võ i s t lus juhend

Antud juhendis selgitatakse, et võistlused toimuvad kahe kaotuse(miinuse) süsteemis (p.7):

Juhend 2009a Rannavõrkpallisari naiskondadele

1. Eesmärk ja ülesanne
Võistlused viiakse läbi selgitamaks Eesti 2009.a. sarja võitjad rannavõrkpallis ning rannavõrkpalli
populariseerimiseks

2.Võistluste läbiviimise aeg ja koht
Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 06.juuni kuni 26.juuli 2009. Võistluspaigad ning täpsed toimumise ajad leiad
lisatud karikavõistluste kalendrist. Kvalifikatsiooni turniir algab laupäeval kell 16.00. Põhivõistlus kaheksa paari
osalusel pühapäeval kell 10.00

3.Registreerumine
3.1. Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Eesti Võrkpalli Föderatsiooni koduleheküljel jooksva
nädala teisipäeval kella 20.00-ni.
3.2. Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule. 
3.3. Vabade kohtade olemasolul saab turniirile registreeruda peakohtuniku otsuse alusel ka võistluspaigas enne
kella 09.30

4.Osalejad
Kõikidel turniiridel (v.a. Eesti meistrivõistlustel 25. - 26.juulil) võivad lisaks Eesti Vabariigi kodanikele osaleda ka
välisriikide kodanikud

5.Võistlusvorm
Võistkonna kaaslastel peab olema ühtne (sama värv, sama lõige ) võistlusvorm.
Korraldajate nõudmisel on mängijad kohustatud kandma organisaatorite poolt antud võistlussärke mängu eelsel
soojendusel, mängu ajal, autasustamistseremoonial ning võistlusjärgsel pressikonverentsil

6.Võistluspall
Mikasa VLS 200

7.Võistluste süsteem
7.1.Põhiturniir
Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi

Üldjuhul viiakse põhiturniirid läbi kahe miinuse süsteemis, kuid kohtunike kogul on õigus seoses osalejate
suure (või väikese) arvuga teha võistlussüsteemi valikul muudatusi. 
4 esimest paari edetabeli alusel on kindlustanud koha otse põhiturniiril. Korraldajate otsusel võidakse anda kuni 2
Wild Card`i. Läbi vajadusel toimuva kvalifikatsiooni turniiri pääseb põhiturniirile veel 2 paari. Juhul kui Wild Card`e
antakse vähem välja, siis saab kvalifikatsiooni turniirilt edasi vastavalt rohkem paare. 
Wild Card`ide andmise otsustab RVT volitusel võistluste peakohtunik.
Otse põhiturniirile pääseb edetabeli alusel kuni 2 välispaari. 

Turniiritabelisse paigutamine toimub mängijate individuaalsete edetabeli punktide liitmise alusel. Eesti paarid, kes
võistlevad rannavõrkpalli rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, säilitavad nende võistluste ajaks oma edetabelikoha
turniiritabelisse paigutamisel. 
Turniiritabelisse paigutamise aluseks on Eesti 2009.a. rannavõrkpalli individuaalne edetabel. Esimesel turniiril on
aluseks Eesti 2008.a. edetabel. 
Korraldajad võivad turniiritabelisse paigutamisel teha erandeid vaid välispaaridele, kelle tase on võrreldav Eesti
kolme tugevama paari omaga ning kelle edetabeli koht ei ole objektiivsetel põhjustel piisavalt kõrge.
Mängud peetakse parem 3-st geimist 21 punktini vahega vähemalt 2 punkti.Otsustav geim mängitakse 15 punktini,
vahega vähemalt 2 punkti

7.2.Kvalifikatsiooniturniir 
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Kvalfikatsiooniturniir mängitakse juhul, kui eelregistreerunud on rohkem kui 8 paari. Kvalifikatsiooni turniir algab
laupäeval kell 16.00. Võistlussüsteemi määrab võistlusi korraldav kohtunike kogu. Pühapäeval toimuvale
põhiturniirile pääseb edasi kuni 4 paari, vastavalt sellele, mitu Wild Card`i on turniriile välja antud

8. Võitjate selgitamine ja autasustamine
Iga turniiri kolme paremat võistkonda autasustatakse auhindade ning diplomitega. Eesti 2009.a. sarja võitja
rannavõrkpallis selgitatakse 20.juunist kuni 26.juulini 2009.a. toimuvate turniiride põhjal. Sarja arvestusse lähevad
võistkonna, s.t koos mängitud turniiride tulemused. 
Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistkonda, kellel on rohkem kõrgemaid kohti turniiridel. Selle võrdsuse
korral saab otsustavaks, kes sai parema koha viimasel turniiril.
Sarja võistluste võitja saab nimetuse Eesti 2009.a. sarja võitja ning autasustatakse esikoha karikatega. Teiseks ja
kolmandaks tulnud võistkondi autasustatakse karikatega 

9.Võistluste korraldamine
Võistluste korraldamise eest vastutab Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli komisjon koos turniire läbiviivate
organisaatoritega. Kulutused, mis on seotud võistlejate võistlustele sõidu, majutuse ja toitlustamisega kannavad
võistlejaid lähetavad organisatsioonid või sportlased ise. 
Käesoleva juhendiga mitte reguleeritud küsimused lahendab RVT.

Prindi
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S isse juhatus  
Spordivõistluste korraldamisel on oluline määrata osalejatele saadetavas juhendis võistlussüsteem või vajadusel sellekohane täpsustus
selle selgumise kohta.

Võistluste organiseerimisel on põhimõtteliselt tegemist sagedamini kahe süsteemiga: ringsüsteem ja väljalangemissüsteem. Käesolevas
õpiobjektis tutvustatakse lisaks etteande, sega- ja "võitja lauas" süsteeme.

Vajadusel saab nendele tuginedes rakendada väga erinevaid variante, kas siis nimetatud süsteemide siseselt või neid omavahel
kombineerides. Kõik võsitlussüsteemid peavad olema üheselt arusaadavalt kirjeldatud juhendis.

Võistlussüsteemi valikul tuleb arvesse võtta alljärgnevat:

võistlejate/võistkondade arv
võistluspaiga(kade) olukord
väljakute/laudade arv
ajategur
majanduslikud tingimused
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Vooru  mõ is te  j a  mängude  jä r jekord

Kõrgemal tasemel korraldatavate võistkondlike mängude puhul näevad võistlusmäärused ette igale võistkonnale
ainult ühe mängu päevas. Et teada saada, mitu päeva kulub sellisel juhul võistluste läbiviimiseks, tuleb appi võtta
 vooru mõiste. Voor on osavõtjate selline paaridesse jaotamine, kus kõik osavõtjad saavad üheaegselt
mängida. 

Näide: kuue osavõtjaga turniiril on ühes voorus kolm paari, seega on kolm mängu. Seitsme  osavõtja puhul on
ühes voorus samuti kolm mängu, aga üks võistkond on mänguvaba.

Igas voorus on osavõtjate arvust poole vähem mänge.  

Näiteks kaheksa osavõtja korral on ühes voorus 4 mängu,  kümne puhul viis jne. Paaritu arvu osavõtjate puhul
tuleb lahutada üks(mänguvaba) ja ülejäänud arv jagada kahega.

Reeglina püütakse võistkondlikes mängudes pidada üks voor päevas. Sellisel juhul on voorude ja mängupäevade
arv võrdne. Kui olud sellist korraldust ei võimalda, siis peetakse ühe vooru mängud mitme päeva jooksul.

Korraldajal on seejärel oluline teada, kui suur on voorude arv ühel turniiril? Voorude arv on osavõtjate
paarisarvu juures osavõtjate arvust ühe võrra väiksem. Näiteks  kuue osavõtja puhul on viis vooru, kümne
osavõtja korral üheksa vooru jne. Paaritu arvu korral võrdub voorude arv osavõtjate  arvuga, sest igal
osavõtjal tuleb olla ühes voorus mänguvaba. Seega viie osavõtjaga turniiril tuleb mängida viis vooru, seitsme
osavõtja puhul seitse vooru jne.

Olukorras, kus me rakendame võistluste läbiviimisel alagruppe, tuleb erinevate alagruppide, poolfinaalturniiride jm
puhul teha arvutused iga turniiritabeli kohta eraldi. 

Mängu järjekord

Võistlustel on mängu järjekorral väga suur tähtsus. On tähtis, kas kõige olulisema vastasega kohtutakse esimeses
või viimases voorus ja kas mängitakse tugevamate vastastega järjest. Mängujärjekorra leidmiseks kehtivad kindlad
moodused.

Üheks võimaluseks on kasutada lihtsustatud tabelit, kus koostamise aluseks võetakse paarisarv osavõtjaid. Kui
osavõtjaid on paaritu arv, siis lisatakse osavõtjaid tähistavale numbrile veel 0. Osavõtja, kelle paariliseks on 0, jääb
antud voorus mänguvabaks.

Algul märgitakse voorude tähised vasakult paremale alates esimesest. Seejärel kirjutatakse I vooru alla
vasakpoolsesse tulpa pooled osavõtjad, alustades number ühest suurenevalt. Samal põhimõttel kirjutatakse
parempoolsesse tulpa teine pool osavõtjaid, alustades kõige alumisest reast. Teineteise vastas olevad numbrid
ühendatakse kriipsukesega ja nii moodustuvad esimeses voorus omavahel kohtuvad paarid. Näiteks on 6 osavõtjat:

I voor

1 - 6

2 - 5

3 - 4

II vooru paaride kindlasmääramiseks jääb nr.1 paigale, ülejäänud numbrid liiguvad vastupäeva ühe koha võrra
edasi: vasakpoolse tulba alumine number läheb parempoolse tulba alumiseks, parempoolse tulba ülemine number
liigub vasakpoolsesse tulpa nr.1 alla. Ja nii kuni viimase vooruni (n-ö tilgakujuliselt)

Alljärgnevalt näide mängude järjekorrast viie osavõtja puhul:

Mängujärjekorra määramiseks võib lihtsustatud tabeli aluseks võtta siis, kui mängud toimuvad ühes paigas.
Nimetatud tabeli kasutamisel võib vajadusel osavõtjate loosimisel anda kahele tugevamale numbrid 1 ja 2, mis
tõstab võistluste pinget, sest nad kohtuvad omavahel alles viimases voorus. 
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Mängu  jä r jekor ra  tä ius ta tud  tabe l  
Selle alusel korraldatakse enamik sportmängude võistlusi. See tabel toob meile kasutusele mõiste - väljaku
peremees, millest täpsemalt alampeatükis Mängude kalender ja.... 
Alljärgnevalt  mängujärjekorra tabelid sagedamini esinevate osavõtjate arvuga.

Osavõtjate arv 3 või 4

Sulgudes olev number tähendab võistkonda, kes on kolme osavõtja korral selles voorus mänguvaba.
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Mi tmeetap i l i sed  tu rn i i r i d

Osavõtjaterohked võistlused pole ringsüsteemis otstarbekad suure arvu mängupäevade tõttu. Niisugusel puhul
korraldatakse võistlused kahes etapis - algul mängud alagruppides, siis finaalgruppides. Kusjuures mõlemal etapil
on võimalik kasutada ringsüsteemi.

Kaheetapilised turniirid

Alguses korraldatakse võistlused alagruppides ja  siis finaalgruppides. 

Näiteks 18 võistkonda jaotatakse eelnevalt 3 alagruppi a 6 võistkonda.  Alagrupis mängitakse ringsüsteèmis. Iga
alagrupi kaks paremat  pääsevad I finaalgruppi, kus selgitatakse 1 - 6 koht. Alagruppide 3. ja 4. koha saavutanud
moodustavad II finaalgrupi, kus selgitatakse kohad 7- 12 jne. Ka finaalturniiridel mängitakse ringsüsteemis,
kusjuures võidakse arvestada/mitte arvestada   alagruppides mängitud omavahelise mängu tulemust.

Kaheetapilised võistlused annavad tuntavat aja kokkuhoidu. Kui 18 võistkonna osavõtul oleks ringsüsteemis vaja 17
mängupäeva (17 vooru), siis antud juhul 9 (alagrupis 5, finaalturniiril 4/5).

Kolmeetapilised turniirid

Näiteks 24 osavõtjaga  võistlus. Sellisel  puhul jaotatakse võistkonnad 6 alagruppi ´a 4 võistkonda. Kolme
mängupäevaga selgitatakse paremusjärjestus alagruppides. Oma alagrupis  1. ja 2. koha saanud võistkonnad
moodustavad kaks poolfinaalgruppi (a 6 võistkonda). Esimesse poolfinaalgruppi jäävad paaritunumbriliste
alagruppide võitjad ja paarisnumbriliste alagruppide teise koha omanikud. Teise alagruppi arvatakse võistkonnad
vastupidiselt - paarisnumbriliste alagruppide võitjad ja paaritunumbriliste alagruppide teise koha omanikud.
Poolfinaalgruppides on mängupäevade arv 5, sest igast alagruppist sai kummassegi poolfinaalgruppi ainult 1
võstkond.

Poolfinaalgruppides 1. ja 2. koha saavutanud võistkonnad moodustavad esimese finaalgrupi, kus selgitatakse kohad
1 - 4. Poolfinaalgruppides 3. ja 4. kohale jäänud võistkonnad moodustavad II finaalgrupi, kus selgitatakse kohad 5
- 8 jne.

Kolmeetapiliste võistluste puhul võib kasutada termineid: alagrupid, vaheturniirid/-grupid,
finaalturniirid/- grupid.

Mitmeetapiliste turniiride puhul tuleb arvestada, et mida rohkem on alagruppe ja mida vähem võistkondi pääseb
edasi järgmisse etappi, seda suurem on juhuslikkuse osa. Juhuslikkuse vältimiseks on soovitav igast turniiritabelist
lubada järgmisse etappi vähemalt kaks osavõtjat. 
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Mängude  ka lender  j a  a jakava .  Loos im ine  ja  pa igu tamine
Pärast osavõtjate turniiritabelisse loosimist saab koostada mängude kalendri. Eelpooltoodud tabeleid kasutades
asendatakse numbrid võistkondade nimedega. Lisada tuleb veel võistluspaik ja kellaaeg.

Mängude kalendri koostamiseks on vaja kindlaks määrata

osavõtjate arv
mängupäevade arv
tabel, mille järgi leitakse mängude järjekord
korraldada osavõtjate loosimine.

Voorudes omavahel kohtuvatest võistkondadest on alati esimesena märgitud võistkond väljakuperemees.
Välajakuperemees kannab tavaliselt heledat võistlusvormi kui juhendis ei ole fikseeritud vastupine variant. Kui
võistlused viiakse läbi üksikute kohtumistena eraldi võistlussaalides, siis peetakse mäng esimesena märgitud
võistkonna väljakul. Sellel on suur tähtsus, sest statistika andmetel on koduväljakul mängides võiduprotsent
suurem.

Loosimine ja paigutamine

Võistkondade loosimisel kasutatakse kolme moodust -

üldine loosimine leiab kasutamist siis, kui kõik osavõtjad kantakse ühte turniiritabelisse
loosimist koos paigutamisega kasututatakse mitmeetapiliste turniiride puhul, et vältida tugevate või
vastupidi, nõrgemate võistkondade sattumist ühte alagruppi. Sellises olukorras hajutatakse tugevamad
võistkonnad. On oluline, et selline paigutamine oleks sätestatud ka võistlusjuhendis
üldise paigutamisega pannakse kõik osavõtjad järjekorda vastavalt eelmiste samalaadsete võistluste
tulemustele või edetabelile. Alates esimesest alagrupist ja kõige tugevamast osavõtjast, kirjutatakse
osavõtjad järjekorras siugleva joone põhimõttel alagruppidesse. 

Näiteks 8 võistkonna paigutamine kahte alagruppi -

I alagrupp II alagrupp

1. --------------------------------- 2.

4. --------------------------------- 3.

5. --------------------------------- 6.

8. --------------------------------- 7.

Selline paigutamine annab võimaluse enam - vähem võrdsete alagruppide moodustamiseks.
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Taga jä rgede  pa igu tamine  tu rn i i r i t abe l i s se  j a  paremuse  se lg i tamine

Pärast iga mängu lõppu kantakse tulemus turniiritabelisse. Kõige lihtsam moodus on ainult tagajärje märkimine.
Suuremate tabelite juures on paraku keeruline võitude ja kaotuste kokkulugemine, sest arve on väga palju.
Seepärast kasutatakse sageli moodust, kus tagajärje juurde märgitakse ka punktid. 

Näiteks on käsipallis üldlevinud tagajärgede hindamise selline skaala, kus võit annab 2 punkti, viik 1 ja kaotus 0
punkti.

Mängu tagajärje märkimise lahtrisse kirjutatakse kriipsu peale võidu, viigi ja kaotuse "hind" punktides ja joone alla
mängu lõpptulemus. Paremusjärjestuse määrab kogutud punktide üldarv.

Paremusjärjestuse selgitamine

Ringsüsteemis korraldatud võistluste puhul on paremusjärjestuse määramise aluseks võistkonna poolt kogutud
punktide arv. Sportmängudes, kus lõpptulemuses viiki ei tunnistata, kasutatakse skaalat, kus võit võrdub 1
punktiga ja kaotus 0-ga. 

Mängudes, kus mäng võib lõppeda ka viigiga (näit.jalg-,käsipall,jäähoki), on võit väärt 2punkti, viik 1 ja kaotus
0punkti. Põhimõtteliselt võib aga kasutada mistahes skaalat.

Olukorras, kus kahel võistkonnal on võistluse lõppedes ühe palju punkte, saab üldjuhul määravaks
omavahelise mängu tulemus - kes selle võitis, saab ka parema koha. Võib kasutada ka kogu turniiri vältel
saavutatud korvide, väravate, geimide vahet/suhet. Mängudes, kus võistlus võib lõppeda viigiga, tulebki sellist
moodust kasutada.

Eristama peab mõisteid vahe ja suhe. Neil on suur erinevus.

vahe on arv, mis saadakse, kui ise saavutatud väravate/korvide üldarvust lahutatakse endale
visata lastud väravate/korvide arv. Vahe võib olla nii positiivse kui ka negatiivse märgiga. Mida suurem
vahe, seda parema koha saab võistkond. Ühe turniiritabeli ulatuses peavad kõik positiivse ja negatiivse
märgiga arvud taanduma nulliks. Vastasel juhul on tegemist arvutusveaga.
suhe on arv, mis saadakse võidetud geimide/löödud väravate jagamisel kaotatud
geimidega/väravatega. Mida suurem on jagatis, seda parema tulemuse saavutab võistkond.

Olukorda, kus kolmel ja enamal osavõtjal on võrdne arv punkte, nimetatakse "surnud ringiks". Sellisel
puhul arvestatakse omavaheliste mängude korvide/geimide/väravate vahet ja selle alusel määratakse
paremusjärjestus. Kui ka see arv juhtub võrdne olema, siis võrkpallis arvestatakse võidetud ja kaotatud
geimipunktide vahet, teistes mängudes aga kogu turniiri korvide/väravate vahet.
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Nä ide -  r ingsüs teemis t
Vaata näiteid Eesti Petanque Liidu kodulehelt, kuidas ringsüsteemi kasutamist planeeritakse.
Näide siit: http://www.petanque.ee/mangust/voistlussysteemid-ja-tabelid/
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Õppeü lesanne  1  

1. Mitu mängu tuleb korraldajal läbi viia, kui kasutusel on ringsüsteem ja osalejaid on registreerunud 7
võistkonda?

2. Võistlustel selgus, et kolme osaleja matśides võistis Mari Jürit, aga Jüri võitis Kadrit ja Kadri kaotas Marile.
Milline on paremusjärjestus?

3. Ringsüsteemi korral on mänge paarisarvu osalejate arvuga võrreldes.....
4. Ringsüsteemis peetud võistlustel selgusid allolevad tulemused. Koosta turniiritabel ja selgita

paremusjärjestus osalejate A,B,C, D osas! Arvesta, et juhendi järgselt saab võitja 2p ja kaotaja 1p.

Osalejate paarid ja tulemused: 
A-D 24-12
C-B 30-11
D-B 19-18
A-C 28-23
B-A 15-30
C-D 33-29
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S isene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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1 .  R ingsüs teem
Ring- ehk turniiri- ehk punktisüsteemi korral kohtub iga võistkond/võistleja järjekorras kõigi
vastasvõistkodadega/vastasmängijatega. Vastavalt kogutud võitude (punktide) arvule selgitatakse võitja ja kõik järgnevad kohad. 

Selle süsteemi rakendamisel on positiivne:

väga täpne paremusjärjestuse selgitamine
juhuslikkust on vähe

Negatiivne:

rohkearvulise osavõtu korral nõuab palju aega
võistluse kestus võib kujuneda väga pikaks

Ringsüsteemil on kaks varianti:

kõik võistkonnad paigutatakse ühte tabelisse

võistkonnad jagatakse alagruppidesse (kahte, kolme või enamasse sõltuvalt osalejate arvust). See variant võimaldab vähendada
mängupäevade arvu aga ei ole enam nii objektiivne, sest juhus hakkab rolli mängima (missugusesse alagruppi satud,kui tugevad
vastased seal on jne). Samas võib alagruppidesse ka eeldatavad tugevamad paigutada ja nõrgemad loosida, et vältida paremate
võistkondade sattumist ühte alagruppi.

Mängude arv

Võistlust organiseerides tuleb esmalt kindlaks teha kui palju kulub aega võistluste korraldamisele. Ringsüsteemi puhul on selleks kaks
võimalust: 

lugeda mängude arvu valmis tehtud turniiritabelist. Kõikide tabelis olevate tühjade ruutude arv tuleb jagada kahega või lugeda
ainult „mustadest" ruutudest ülal/allpool olevad tühjad ruudud kokku 

valemi kasutamine  abil, kus x on kohtumiste arv ja n võistlustest osavõtjate arv.

Näiteks: kuue osavõtja korral saame arvutada mängude arvu järgnevalt 

Kindlasti on aja kokkuhoidu arvestades nimetatud valemi kasutamine mõtekas.
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Nä i ted -  vä l j a langemissüs teemides t

Vaata näiteid mõningatest väljalangemissüsteemidest:
NÄIDE 1 http://www.basket.ee/uploads_new/documents_2010_11/T_C_karikas_10_11.pdf

NÄIDE 2 http://www.basket.ee/uploads_new/documents_2010_11/Poisid_A_karikas_10_11.pdf
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2 .  Vä l ja langemissüs teem
... ehk karikasüsteem ehk ühe kaotuse süsteem

Selle võistlussüsteemi põhimõte on, et kaotuse (või kaotused) saanud osavõtja langeb edasisest konkurentsist välja. Kaotuseta jäänud
osavõtja on aga võistluse võitja. Selle võistlussüsteemi rakendamisel on kaks poolt:
Positiivne 

võimalik suur osalejate arv
lühike ajavahemik

Negatiivne 

võimalik selgitada ainult võitjat ja teise koha omanikku
pooled osavõtjad langevad edasisest võistlusest välja juba pärast esimest mängu
juhuslikkuse osakaal suur
võistkondade loosimise osakaal on väga suur

Väljalangemissüsteemil on kaks põhilist varianti -

ühe kaotuse ehk ühe miinuse süsteem ehk karikasüsteem
kahe kaotuse ehk kahe miinuse süsteem.

Alljärgnevalt keskendume ühe kaotuse süsteemile, mis on kergem variant ja toodud näiteks tabeli 16 osavõtjaga

Horisontaaljoone peale kantakse osavõtja nimi, püstjooned tähistavad mänge ja nende lugemisel saame fikseerida mängude arvu. 

Piltlikult on näha, et pärast omavahelist mängu pääseb kahest osavõtjast edasi ainult võitja.

Tabeli täitmise põhimõtted. Väljalangemissüsteemi puhul koostatakse kõigepealt tabel. Siis kantakse osavõtjad (loosimine või
paigutamine) tabelisse. Vooru mõiste on siin sama mis ringsüsteemis. Esimeses voorus kohtuvad kõrvuti olevad numbrid - 1 ja 2, 3 ja 4
jne. Teises voorus kohtuvad esimeses voorus võitnud osavõtjad samas järjekorras - esimese paari võitja teise paari võitjaga jne. Nii
peetakse mängud joonestiku lõpuni. Viimase vooru kohtumist, kus osaleb kaks osalejat, nimetatakse finaaliks, eelviimast vooru
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(osalejaid 4) poolfinaaliks. Poolfinaalide võitjad saavad õiguse mängida finaalis, kaotajad jagavad 3.-4. kohta.

Paremaks orienteerumiseks tabelis märgitakse esimese vooru horisontaaljoonte otstesse osavõtjate järjekorranumbrid ja vertikaaljoonte
juurde ringi sisse mängude järjekorranumber. Mängu võitja kantakse mängijatepaari ühendava joone peale ja tulemus selle alla.
Väljakuperemeheks on alati tabelis ülemisel joonel asuv osavõtja.

Kui osavõtjaid on 2 või 2 mingis astmes, siis alustavad kõik osalejad mänge esimeses voorus ja tabel on sellisel juhul korrapärane.
Kui aga osavõtjate arv ei vasta arvule 2 mingis astmes, siis alustab osa võistlejaid mänge I, osa II voorus ja tabel on esimestes
voorudes ebakorrapärane. Tavaliselt kantakse sellisel juhul I vooru osalejad tabeli keskmisse osasse.

 

Paaritu arvu osavõtjate korral peetakse tabeli esimeses pooles I voorus üks mäng rohkem, otse II vooru saajaid on tabeli alumises
osas ühe võrra rohkem
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Mängude arv ühe kaotuse süsteemi puhul on alati ühe võrra väikse osavõtjate arvust.
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Lahendage juhtum:

Eelregistreerimiseta koolivaheaja lauatennise turniirile noortekeskusesse saabus 13 osalejat. Leidke
sobivaim mängude süsteem ja esitage see koos kõikide vajalike lisade ja täpsustustega, et turniir saaks
edukalt toimuda.
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3 .  Segasüs teemid

Võistluste korraldajatel on sageli vaja kasutada ring-ja väljalangemissüsteeme kombineeritult, kasutatakse segasüsteeme. Selline
vajadus tekib, kui osalejate arv on väga suur või kui võistlemise aeg on piiratud. Samuti kasutatakse segasüsteemi noorte
meistrivõistlustel.

Enamasti on kasutusel esmalt ringsüsteem, kus osalejad/võistkonnad on jagatud alagruppidesse kas paigutuse või võimalusel/sobivusel
ka loosi teel. Vastavalt juhendile määratakse edasiselt alagruppides ringsüsteemi kasutades paremusjärjestus ja edasiselt on samuti
juhendis määratud süsteemi järgnevus- kas siis võistlevad edasi erinevate rühmade võitjad omavahel ja viimased omavahel või
kasutatakse erinevaid nn risti-mänge kohtade lõplikuks selgitamiseks. Sageli kasutatakse pärast ringsüsteemi play off mänge- võitja
saab teatud arvu võitude korral (s.o. määratud juhendiga) edasi võistelda või ongi võitja.

Kasutatakse ka vastupidiselt: esmalt ühe kaotuse süsteemi ja seejärel finaalvõistlustel ringsüsteemi.

NÄIDE 1: Kuue võistleja võistlusel kasutatakse segasüsteemi selliselt, et algul on osalejad ringsüsteemis mängimas kahes loositud
alagrupis (A,B) ning edasiselt kohtuvad I-II kohale mõlema alagrupi parimad, III-IV kohale alagruppide teised ning 5.-6.kohale.

NÄIDE 2: Kuue võistleja võistlusel kasutatakse segasüsteemi, kus algul on osalejad ringsüsteemis mängimas kahes loositud alagrupis
(A,B) ning edasiselt kohtuvad 5.-6.kohale alagruppide viimased osalejad; seejärel nn ristimängudes võistlevad alagruppide võitjad teise
alagrupi teise koha saavutanuga. Edasi mängivad viimaste risti-mängude kaotajad omavahel 3.-4.kohale ja ristimängude võitjad
esikohale ehk finaalis.

NÄIDE 3: Noorte Meistrivõistlustel korvpallis neidudele, mängitakse erinevates vanustes algul 1 või 2 ringi ringsüsteemis (vastavalt
juhendile), edasi kahes vahegrupis samuti ringsüsteemis ning edasiselt väljalangemissüsteemis ehk play-off´i, kus eelringide 2 parimat
otse finaalnelikusse pääsevad ja teised osalejad vastavalt eelmängude 3.-6. ning 4.-5. võitjad ja finaalipaarid selgitavad.
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Esitage sobivalt laagri tegevuskavasse kaks spordiüritust, kus saaks kasutada erinevaid võistlussüsteeme.
Koostage selleks juhendid ja lisage vajalik turniiritabel või joonis, mängude ajakava.
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4 .  E t teande  ja  võ i t j a  l auas  süs teemid

Etteande-süsteem

Süsteemi kasutades tekitatakse ühele võistkonnale/osalejale ebavõrdne olukord kohtumise või võistluse alguseks võrreldes vastas(t)ega.

Nimelt antakse ühele võistlejatest edu (teatud punktid, väravad, korvid) või selgitatakse edu mingi (kontroll)harjutusega: näiteks
korvpallis visked 1min jooksul, kusjuures tabamuste arv punktides kindlustab viskajale mängueelse edu (näiteks mäng algab seisult
12:0). Edasi kulgeb võistlus tavapäraselt.
Lastele võib edu saavutamiseks tekitada teatud võistluse kehalistes harjutustes või elementide sooritamisel- näiteks harjutuste/võistluse
võitja saab edu +8p.

Etteande- süsteemi sobib kasutada ka treeningprotsessis, seda juhtudel, kui juhendaja soovib mänge huvitavamaks (ebatavalisteks)
muuta või kui on vajadus kasutada ilmselgelt tugevamat võistkonda nõrgemate või vähemosavate noorte võistlejate vastu
treeningülesannete lahendamiseks või kontrollimiseks. 

Võitja lauas- süsteem

Süsteem on laialdaselt kasutusel n-ö vabaaja tegevuste korral. Toimub põhimõttel, et võistluses selgunud võitja mängib edasi uue
vastasega, kes ootabki "võitja lauas" asetumist eelnevalt kindlaks lepitud korra järgi (järjekord!). 
Enim kasutatakse seda 1-1 või paarismängude korral näiteks koroonas, lauatennises, sulgpallis, ka võitlusaladel jms.
Vajadusel saab reguleerida võitja lauas osalust, piiritledes mängude/kohtumise maksimaalset arvu, et ka teised noored saaksid vahepeal
võistelda.
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5 .  Võ i s t lus t  mõju tavad  t ing imused

Noorte juhendaja peaks teadma, et võistlustel mõjutavad osalejaid mitmed erinevad tingimused ja asjaolud. Noorte toetamine ja
suunamine õigetele tegevustele, rahulikule ettevalmistusele ja osalusele aitavad kindlasti noori. Mõjutavad tingimused ei sõltu üldjuhul
võistlussüsteemidest ja esitatakse alljärgnevalt:

1.    Võistluskoha iseärasused
Seoses spordi prestiiźikuse ja sportlastevahelise konkurentsi tõusuga muutub võistluspaiga osatähtsus üha suuremaks. Oma ja võõra
väljaku faktor on tähtis võistlustaktika määramisel sportmängudes. Jalgpallis on kaheringilistel võistlustel võrdsete punktide korral võitja
see võistkond, kes lõi võõral väljakul rohkem väravaid. Koduväljaku eelis on üldtuntud kõigil spordialadel.

2.    Pealtvaatajate käitumine 
Pealtvaatajad oma käitumisega loovad võistluste psüühilise fooni. Poolt- või vastuolek (eetiliste normide piires) mõjutab sportlast
psüühiliselt, kutsudes esile positiivse või negatiivse emotsionaalse fooni. Seda tuleb arvestada võistkondade ja sportlaste taktikaliste
plaanide koostamisel.

3.    Võistluspaiga sisustus
Olulised on võistluspaikade korrasolek, moodne inventar, valgustus, põranda- ja rajakate. Võistlustaktika valikul on oluline teada ka
võistluste aega( hommikul, päeval, õhtul), ajakava (harilik/ebaharilik), sportlaste elukoha kaugust võistluspaigast, puhkuse võimalusi
jms.

4.    Võistluskoha geograafiline asend
Võistlustegevust mõjutavad kliima-ja ajavöönd. Klimaatilised tingimused on seotud päikesekiirgusega, temperatuuriga, õhu niiskusega,
võistluspaiga kõrgusega merepinnast jne. Oluline on ka ajavööndi arvestamine.
Võistlustegevuse planeerimisel tuleb arvestada klimaatilisi ja ajalisi iseärasusi. Ajalised iseärasused mõjutavad sportlaste liigutuslikku ja
vegetatiivset rütmi.

5.    Kohtunikutegevus. 
Võistluste korraldajad peavad kindlustama võistlused kvalifitseeritud ja objektiivsete kohtunikega. Nagu igasugune inimtegevus, on ka
kohtunike tegevus subjektiivne. Eriti torkab see silma teise ja kolmanda grupi spordialade puhul (sportmängud, kahevõistluse alad jm).
Paljudel spordialadel(sport-ja iluvõimlemine, iluuisutamine jm) puuduvad täpsed hindamiskriteeriumid. Raske on hinnata üheselt
artistlikkust, väljenduslikkust, originaalsust, keerukust jt näitajaid, millest sõltub sporditulemus. See tähendab, et võistlusplaani
koostamisel tuleb arvestada kohtunike koosseisuga, kohtunike hindamise maneeriga, võimalike subjektiivsete hinnangutega.

6.    Treeneri käitumine
Vaatamata treenerite käitumise üldtuntud normidele (osaliselt määratud võistlusmäärustega) mõjutab nende käitumist võistluspinge.
Treener võib mõjuda võistlejale positiivselt, segavalt või neutraalselt. Kvalifitseeritud sportlane, tundes oma treeneri käitumist
võistlustel, arvestab treeneri võimaliku sekkumisega võistluste käiku. Treeneril peavad olema varuks võistlustegevuse muutmise
võimalikud variandid, ta peab vältima emotsioone, konflikte.
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Mõtisklege juhtumi üle ja leidke vastused:

Noorte rühm(14 in) koos juhendaja saabus turniirile kl.8.00. Võistluste organiseerijad täpsustasid ajakava ning
kokkuvõttes kestsid võistlused kl. 9.00-17.00. Selgus, et kuna üks vanuserühm jäi täitumata, liideti kaks vanuserühma
ühte arvestusse. Mängud peeti välisväljakutel. Mänguaeg oli tavapärasest pisut lühem (4x8min). Tavaliselt harjutasid
noored õhtupoolikuti spordisaalis. Kohalike võistkondade toetajaid oli väga palju- kaasnevalt lärmi, vilesid,
pasunahüüdeid. Võistkond esines keskpäraselt, saades 3võitu ja 4kaotust.

Millised tingimused võivad selles olukorras noori mõjutada?
Vaadke näidet keskendumisest... Mida täheldasite?
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6 .  Võ i s t lus tu lemuste  määramine

Võistlustulemuse määramise viisi alusel jagatakse spordialad nelja gruppi.

1.    Tulemus määratakse objektiivsete kvantitatiivsete ühikutega (s, m, kg, jt
Sellesse gruppi kuuluvad järgmised spordialad:
a)    Suhteliselt püsivate võistlustingimustega alad (kergejõustik, ujumine, tõstmine, jalgrattasport, laskmine, uisutamine jt).
Nendel aladel korraldatakse võistlused standardsel areenil (staadion, bassein, lasketiir jms).
b)    Ebapüsivate võistlustingimustega alad (murdmaa-ja mäesuusatamine, purjesport, jalgratta maanteesõit jms). Neil aladel
iseloomustab võistlusi trassi profiili ja tingimuste muutumine, mis esitab sportlastele lisanõudmisi. 
Nendel spordialadel on võistlustegevuse iseärasuseks see, et sportlane teab eelnevalt enda ja vastase reaalset taset. See võimaldab
täpsemalt planeerida võistlustulemust ja valida õige võistlustaktika.

2.    Tulemus määratakse tingühikutes kohtunike subjektiivse välise mulje põhjal
Hinnatakse harjutuse sooritamise täpsust, keerukust ja ilu. Sellesse gruppi kuuluvad järgmised spordialad:
a)    Sport-ja iluvõimlemine, akrobaatika, vettehüpped, sünkroonujumine jt.
b)    Suusahüpped, iluuisutamine jt.
Suushüpetes sõltub lõpptulemus hüppe pikkusest ja sooritamise tehnikast, iluuisutamises kohtunike antud punktide ja kohtade
summast.

3.    Tulemus määratakse lõppefektiga (võit teise üle) või eelistusega tingühikutes (punktides)
Eristatakse kolme alagruppi: 
a)    tulemus määratakse saavutatud lõppefektiga kindla ajalimiidi piires (sportmängud- jalgpall, jäähoki, korvpall jt). Võidu saavutab
rohkem punkte kogunud võistkond.
b)    alad, kus vaatamata ajalimiidile võib saavutada enneaegse võidu (maadlus, poks,  vehklemine jt): puhas võit (nokaut poksis,
seljavõit maadluses); vajaliku arvu punktide saamine enne ajalimiidi ammendumist (vehklemine).
c)    alad, kus võit saavutatakse limiteeritud lõppefektiga, piiramata aja jooksul (tennis, lauatennis, võrkpall jt).

4.    Komplekssed spordialad (moodne viievõistlus, laskesuusatamine, kümnevõistlus jt), kus lõpptulemus määratakse
mitme erineva ala hindamisega tingühikutes (punktid)
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Kordamisküs imused

1. Mis on ringsüsteemi plussid ja miinused?
2. Nimeta mängude arvu leidmiseks sobiv valem ja täpsusta tähistusi?
3. Mis on oluline väljalangemissüsteemi kasutamisel?
4. Milliseid teisi võistlussüsteeme kasutatakse veel ja millal?
5. Mida sisaldab võistlusjuhend?
6. Nimeta võistlustulemuste määramise viise tuues näiteid erinevatelt spordialadelt!
7. Millised tingimused võivad mõjutada võistlejaid?
8. Kuidas nimetatakse erinevates mängudes mänguperioode- korvpallis, võrkpallis, jalgpallis, tennises, sulgpallis, käsipallis?
9. Koosta turniiritabel nelja võsitkonna(A,B,C,D) osaluse kohta ja määra paremusjärjestus:

D-C   21-25
B-A   25-19
B-D   25-17
A-D   21-25
C-B   22-25
A-C   20-25
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Ava leh t

Õpiobjekt on koostatud TPS üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi või vajadus
korraldada noortele spordivõistlusi ja turniire, kus paremusjärjestuse selgitamiseks saab
kasutada võistlussüsteemi.

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel andes ülevaate võistlussüsteemidest ja nende
iseärasustest ning olulisemat võistlustingimuste ning -tulemuste määramisest.

Õppija saab õpitut kontrollida õppeülesannete ja kontrollküsimustega.

Käsitletavad teemad:                                    

ringsüsteem
väljalangemissüsteemid
segasüsteemid
etteande ja võitja lauas süsteemi kasutamine
võistlustegevusi mõjutavad tingimused
võistlustulemuste määramine
võistlusjuhend

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale, jooniseid, fotosid (13), video, linke näidistele
Õppeülesandeid on  4, lisaks kordamisküsimused

Materjal on valminud BeSt programmi raames                              

Koostaja: Maarika Veigel MA/ TPS lektor

Autori Maarika Veigel teos pealkirjaga Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile
viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Ava leh t

Õpiobjekt on koostatud TPS üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on
huvi või vajadus korraldada noortele spordivõistlusi ja turniire, kus
paremusjärjestuse selgitamiseks saab kasutada võistlussüsteemi.

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel andes ülevaate
võistlussüsteemidest ja nende iseärasustest ning olulisemat
võistlustingimuste ning -tulemuste määramisest.

Õppija saab õpitut kontrollida õppeülesannete ja kontrollküsimustega.

Käsitletavad teemad:                                    

ringsüsteem
väljalangemissüsteemid
segasüsteemid
etteande ja võitja lauas süsteemi kasutamine
võistlustegevusi mõjutavad tingimused
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Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale, jooniseid, fotosid (13), video, linke näidistele
Õppeülesandeid on  4, lisaks kordamisküsimused

Materjal on valminud BeSt programmi raames                              

Koostaja: Maarika Veigel MA/ TPS lektor

Autori Maarika Veigel teos pealkirjaga Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid on kaitstud litsentsiga Creative
Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata

litsents.
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Eesmärk  ja  õp i tu lemused
Eesmärgid:

anda ülevaade sagedamini kasutatavatest võistlussüsteemidest selgitades nende erinevusi
selgitada võistlust mõjutavaid tingimusi
tutvustada võistlustulemuste määramist

Õpitulemused:

õppija tunneb erinevaid võistlussüsteeme
üliõpilane teab võistlust mõjutavaid tingimusi
õppija tunneb võitlustulemuste määramise aluseid
õppija kasutab noortele võistlusi planeerides sobivaid võistlussüsteeme
õppija oskab koostada võistlusjuhendit
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Õpp i ja  juh i s
Õppimist lihtsustavad  järgnevad soovitused:

õppematerjalide läbimine etteantud teemade järjestuses
tutvuge õppematerjalidega: lugege konspekte ja näiteid, tutvuge linkidega
lugege lisamaterjale alamteemadest liikudes materjalide eri osade vahel noolekestega vastavalt
paremale/vasakule või aktiviseerides linke, klikkides  märksõnadele;
vastake kordamisküsimustele
lahendage õppeülesandeid

Tehnilised nõuded õppija arvutile on lihtsad ja ei esita suuri nõudmisi:

õppimiseks veebikeskkonnas vajab arvuti internetiühendust ja brauserit e. veebilehitsejat (Internet Explorer,
Mozilla jt)
videomaterjali vaatamiseks on vajalik arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu
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S isse juhatus  
Spordivõistluste korraldamisel on oluline määrata osalejatele saadetavas juhendis võistlussüsteem või vajadusel
sellekohane täpsustus selle selgumise kohta.

Võistluste organiseerimisel on põhimõtteliselt tegemist sagedamini kahe süsteemiga: ringsüsteem ja
väljalangemissüsteem. Käesolevas õpiobjektis tutvustatakse lisaks etteande, sega- ja "võitja lauas" süsteeme.

Vajadusel saab nendele tuginedes rakendada väga erinevaid variante, kas siis nimetatud süsteemide siseselt või
neid omavahel kombineerides. Kõik võsitlussüsteemid peavad olema üheselt arusaadavalt kirjeldatud juhendis.

Võistlussüsteemi valikul tuleb arvesse võtta alljärgnevat:

võistlejate/võistkondade arv
võistluspaiga(kade) olukord
väljakute/laudade arv
ajategur
majanduslikud tingimused

Alammenüü

Võistlusjuhend
Näide- võistlusjuhend
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1 .  R ingsüs teem
Ring- ehk turniiri- ehk punktisüsteemi korral kohtub iga võistkond/võistleja järjekorras kõigi
vastasvõistkodadega/vastasmängijatega. Vastavalt kogutud võitude (punktide) arvule selgitatakse võitja ja
kõik järgnevad kohad. 

Selle süsteemi rakendamisel on positiivne:

väga täpne paremusjärjestuse selgitamine
juhuslikkust on vähe

Negatiivne:

rohkearvulise osavõtu korral nõuab palju aega
võistluse kestus võib kujuneda väga pikaks

Ringsüsteemil on kaks varianti:

kõik võistkonnad paigutatakse ühte tabelisse

võistkonnad jagatakse alagruppidesse (kahte, kolme või enamasse sõltuvalt osalejate arvust). See variant
võimaldab vähendada mängupäevade arvu aga ei ole enam nii objektiivne, sest juhus hakkab rolli mängima
(missugusesse alagruppi satud,kui tugevad vastased seal on jne). Samas võib alagruppidesse ka eeldatavad
tugevamad paigutada ja nõrgemad loosida, et vältida paremate võistkondade sattumist ühte alagruppi.

Mängude arv

Võistlust organiseerides tuleb esmalt kindlaks teha kui palju kulub aega võistluste korraldamisele. Ringsüsteemi
puhul on selleks kaks võimalust: 

lugeda mängude arvu valmis tehtud turniiritabelist. Kõikide tabelis olevate tühjade ruutude arv tuleb jagada
kahega või lugeda ainult „mustadest" ruutudest ülal/allpool olevad tühjad ruudud kokku 

valemi kasutamine  abil, kus x on kohtumiste arv ja n võistlustest osavõtjate arv.

Näiteks: kuue osavõtja korral saame arvutada mängude arvu järgnevalt 

Kindlasti on aja kokkuhoidu arvestades nimetatud valemi kasutamine mõtekas.

A lammenüü

Vooru mõiste ja mängude järjekord
Mängu järjekorra täiustatud tabel
Mitmeetapilised turniirid
Mängude kalender ja ajakava. Loosimine ja paigutamine
Tagajärgede paigutamine turniiritabelisse ja paremuse selgitamine
Näide- ringsüsteemist
Õppeülesanne 1
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2 .  Vä l ja langemissüs teem
... ehk karikasüsteem ehk ühe kaotuse süsteem

Selle võistlussüsteemi põhimõte on, et kaotuse (või kaotused) saanud osavõtja langeb edasisest konkurentsist
välja. Kaotuseta jäänud osavõtja on aga võistluse võitja. Selle võistlussüsteemi rakendamisel on kaks poolt:
Positiivne 

võimalik suur osalejate arv
lühike ajavahemik

Negatiivne 

võimalik selgitada ainult võitjat ja teise koha omanikku
pooled osavõtjad langevad edasisest võistlusest välja juba pärast esimest mängu
juhuslikkuse osakaal suur
võistkondade loosimise osakaal on väga suur

Väljalangemissüsteemil on kaks põhilist varianti -

ühe kaotuse ehk ühe miinuse süsteem ehk karikasüsteem
kahe kaotuse ehk kahe miinuse süsteem.

Alljärgnevalt keskendume ühe kaotuse süsteemile, mis on kergem variant ja toodud näiteks tabeli 16 osavõtjaga

Horisontaaljoone peale kantakse osavõtja nimi, püstjooned tähistavad mänge ja nende lugemisel saame fikseerida
mängude arvu. 

Piltlikult on näha, et pärast omavahelist mängu pääseb kahest osavõtjast edasi ainult võitja.

Tabeli täitmise põhimõtted. Väljalangemissüsteemi puhul koostatakse kõigepealt tabel. Siis kantakse osavõtjad
(loosimine või paigutamine) tabelisse. Vooru mõiste on siin sama mis ringsüsteemis. Esimeses voorus kohtuvad
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kõrvuti olevad numbrid - 1 ja 2, 3 ja 4 jne. Teises voorus kohtuvad esimeses voorus võitnud osavõtjad samas
järjekorras - esimese paari võitja teise paari võitjaga jne. Nii peetakse mängud joonestiku lõpuni. Viimase vooru
kohtumist, kus osaleb kaks osalejat, nimetatakse finaaliks, eelviimast vooru (osalejaid 4) poolfinaaliks.
Poolfinaalide võitjad saavad õiguse mängida finaalis, kaotajad jagavad 3.-4. kohta.

Paremaks orienteerumiseks tabelis märgitakse esimese vooru horisontaaljoonte otstesse osavõtjate
järjekorranumbrid ja vertikaaljoonte juurde ringi sisse mängude järjekorranumber. Mängu võitja kantakse
mängijatepaari ühendava joone peale ja tulemus selle alla. Väljakuperemeheks on alati tabelis ülemisel joonel
asuv osavõtja.

Kui osavõtjaid on 2 või 2 mingis astmes, siis alustavad kõik osalejad mänge esimeses voorus ja tabel on
sellisel juhul korrapärane. Kui aga osavõtjate arv ei vasta arvule 2 mingis astmes, siis alustab osa võistlejaid
mänge I, osa II voorus ja tabel on esimestes voorudes ebakorrapärane. Tavaliselt kantakse sellisel juhul I vooru
osalejad tabeli keskmisse osasse.

 

Paaritu arvu osavõtjate korral peetakse tabeli esimeses pooles I voorus üks mäng rohkem, otse II vooru saajaid
on tabeli alumises osas ühe võrra rohkem
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Mängude arv ühe kaotuse süsteemi puhul on alati ühe võrra väikse osavõtjate arvust.

Alammenüü

Näited- väljalangemissüsteemidest
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3 .  Segasüs teemid

Võistluste korraldajatel on sageli vaja kasutada ring-ja väljalangemissüsteeme kombineeritult, kasutatakse
segasüsteeme. Selline vajadus tekib, kui osalejate arv on väga suur või kui võistlemise aeg on piiratud. Samuti
kasutatakse segasüsteemi noorte meistrivõistlustel.

Enamasti on kasutusel esmalt ringsüsteem, kus osalejad/võistkonnad on jagatud alagruppidesse kas paigutuse või
võimalusel/sobivusel ka loosi teel. Vastavalt juhendile määratakse edasiselt alagruppides ringsüsteemi kasutades
paremusjärjestus ja edasiselt on samuti juhendis määratud süsteemi järgnevus- kas siis võistlevad edasi erinevate
rühmade võitjad omavahel ja viimased omavahel või kasutatakse erinevaid nn risti-mänge kohtade lõplikuks
selgitamiseks. Sageli kasutatakse pärast ringsüsteemi play off mänge- võitja saab teatud arvu võitude korral (s.o.
määratud juhendiga) edasi võistelda või ongi võitja.

Kasutatakse ka vastupidiselt: esmalt ühe kaotuse süsteemi ja seejärel finaalvõistlustel ringsüsteemi.

NÄIDE 1: Kuue võistleja võistlusel kasutatakse segasüsteemi selliselt, et algul on osalejad ringsüsteemis mängimas
kahes loositud alagrupis (A,B) ning edasiselt kohtuvad I-II kohale mõlema alagrupi parimad, III-IV kohale
alagruppide teised ning 5.-6.kohale.

NÄIDE 2: Kuue võistleja võistlusel kasutatakse segasüsteemi, kus algul on osalejad ringsüsteemis mängimas kahes
loositud alagrupis (A,B) ning edasiselt kohtuvad 5.-6.kohale alagruppide viimased osalejad; seejärel nn
ristimängudes võistlevad alagruppide võitjad teise alagrupi teise koha saavutanuga. Edasi mängivad viimaste risti-
mängude kaotajad omavahel 3.-4.kohale ja ristimängude võitjad esikohale ehk finaalis.

NÄIDE 3: Noorte Meistrivõistlustel korvpallis neidudele, mängitakse erinevates vanustes algul 1 või 2 ringi
ringsüsteemis (vastavalt juhendile), edasi kahes vahegrupis samuti ringsüsteemis ning edasiselt
väljalangemissüsteemis ehk play-off´i, kus eelringide 2 parimat otse finaalnelikusse pääsevad ja teised osalejad
vastavalt eelmängude 3.-6. ning 4.-5. võitjad ja finaalipaarid selgitavad.

Alammenüü

Õppeülesanne 2

Prindi

<< Üles >>
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4 .  E t teande  ja  võ i t j a  l auas  süs teemid

Etteande-süsteem

Süsteemi kasutades tekitatakse ühele võistkonnale/osalejale ebavõrdne olukord kohtumise või võistluse alguseks
võrreldes vastas(t)ega. 
Nimelt antakse ühele võistlejatest edu (teatud punktid, väravad, korvid) või selgitatakse edu mingi
(kontroll)harjutusega: näiteks korvpallis visked 1min jooksul, kusjuures tabamuste arv punktides kindlustab
viskajale mängueelse edu (näiteks mäng algab seisult 12:0). Edasi kulgeb võistlus tavapäraselt.
Lastele võib edu saavutamiseks tekitada teatud võistluse kehalistes harjutustes või elementide sooritamisel-
näiteks harjutuste/võistluse võitja saab edu +8p.

Etteande- süsteemi sobib kasutada ka treeningprotsessis, seda juhtudel, kui juhendaja soovib mänge
huvitavamaks (ebatavalisteks) muuta või kui on vajadus kasutada ilmselgelt tugevamat võistkonda nõrgemate või
vähemosavate noorte võistlejate vastu treeningülesannete lahendamiseks või kontrollimiseks. 

Võitja lauas- süsteem

Süsteem on laialdaselt kasutusel n-ö vabaaja tegevuste korral. Toimub põhimõttel, et võistluses selgunud võitja
mängib edasi uue vastasega, kes ootabki "võitja lauas" asetumist eelnevalt kindlaks lepitud korra järgi (järjekord!).

Enim kasutatakse seda 1-1 või paarismängude korral näiteks koroonas, lauatennises, sulgpallis, ka võitlusaladel
jms.
Vajadusel saab reguleerida võitja lauas osalust, piiritledes mängude/kohtumise maksimaalset arvu, et ka teised
noored saaksid vahepeal võistelda.

Alammenüü

Õppeülesanne 3
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5 .  Võ i s t lus t  mõju tavad  t ing imused

Noorte juhendaja peaks teadma, et võistlustel mõjutavad osalejaid mitmed erinevad tingimused ja asjaolud. Noorte
toetamine ja suunamine õigetele tegevustele, rahulikule ettevalmistusele ja osalusele aitavad kindlasti noori.
Mõjutavad tingimused ei sõltu üldjuhul võistlussüsteemidest ja esitatakse alljärgnevalt:

1.    Võistluskoha iseärasused
Seoses spordi prestiiźikuse ja sportlastevahelise konkurentsi tõusuga muutub võistluspaiga osatähtsus üha
suuremaks. Oma ja võõra väljaku faktor on tähtis võistlustaktika määramisel sportmängudes. Jalgpallis on
kaheringilistel võistlustel võrdsete punktide korral võitja see võistkond, kes lõi võõral väljakul rohkem väravaid.
Koduväljaku eelis on üldtuntud kõigil spordialadel.

2.    Pealtvaatajate käitumine 
Pealtvaatajad oma käitumisega loovad võistluste psüühilise fooni. Poolt- või vastuolek (eetiliste normide piires)
mõjutab sportlast psüühiliselt, kutsudes esile positiivse või negatiivse emotsionaalse fooni. Seda tuleb arvestada
võistkondade ja sportlaste taktikaliste plaanide koostamisel.

3.    Võistluspaiga sisustus
Olulised on võistluspaikade korrasolek, moodne inventar, valgustus, põranda- ja rajakate. Võistlustaktika valikul on
oluline teada ka võistluste aega( hommikul, päeval, õhtul), ajakava (harilik/ebaharilik), sportlaste elukoha kaugust
võistluspaigast, puhkuse võimalusi jms.

4.    Võistluskoha geograafiline asend
Võistlustegevust mõjutavad kliima-ja ajavöönd. Klimaatilised tingimused on seotud päikesekiirgusega,
temperatuuriga, õhu niiskusega, võistluspaiga kõrgusega merepinnast jne. Oluline on ka ajavööndi arvestamine.
Võistlustegevuse planeerimisel tuleb arvestada klimaatilisi ja ajalisi iseärasusi. Ajalised iseärasused mõjutavad
sportlaste liigutuslikku ja vegetatiivset rütmi.

5.    Kohtunikutegevus. 
Võistluste korraldajad peavad kindlustama võistlused kvalifitseeritud ja objektiivsete kohtunikega. Nagu igasugune
inimtegevus, on ka kohtunike tegevus subjektiivne. Eriti torkab see silma teise ja kolmanda grupi spordialade
puhul (sportmängud, kahevõistluse alad jm). Paljudel spordialadel(sport-ja iluvõimlemine, iluuisutamine jm)
puuduvad täpsed hindamiskriteeriumid. Raske on hinnata üheselt artistlikkust, väljenduslikkust, originaalsust,
keerukust jt näitajaid, millest sõltub sporditulemus. See tähendab, et võistlusplaani koostamisel tuleb arvestada
kohtunike koosseisuga, kohtunike hindamise maneeriga, võimalike subjektiivsete hinnangutega.

6.    Treeneri käitumine
Vaatamata treenerite käitumise üldtuntud normidele (osaliselt määratud võistlusmäärustega) mõjutab nende
käitumist võistluspinge. Treener võib mõjuda võistlejale positiivselt, segavalt või neutraalselt. Kvalifitseeritud
sportlane, tundes oma treeneri käitumist võistlustel, arvestab treeneri võimaliku sekkumisega võistluste käiku.
Treeneril peavad olema varuks võistlustegevuse muutmise võimalikud variandid, ta peab vältima emotsioone,
konflikte.

Prindi
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6 .  Võ i s t lus tu lemuste  määramine

Võistlustulemuse määramise viisi alusel jagatakse spordialad nelja gruppi.

1.    Tulemus määratakse objektiivsete kvantitatiivsete ühikutega (s, m, kg, jt
Sellesse gruppi kuuluvad järgmised spordialad:
a)    Suhteliselt püsivate võistlustingimustega alad (kergejõustik, ujumine, tõstmine, jalgrattasport, laskmine,
uisutamine jt). Nendel aladel korraldatakse võistlused standardsel areenil (staadion, bassein, lasketiir jms).
b)    Ebapüsivate võistlustingimustega alad (murdmaa-ja mäesuusatamine, purjesport, jalgratta maanteesõit
jms). Neil aladel iseloomustab võistlusi trassi profiili ja tingimuste muutumine, mis esitab sportlastele lisanõudmisi.

Nendel spordialadel on võistlustegevuse iseärasuseks see, et sportlane teab eelnevalt enda ja vastase reaalset
taset. See võimaldab täpsemalt planeerida võistlustulemust ja valida õige võistlustaktika.

2.    Tulemus määratakse tingühikutes kohtunike subjektiivse välise mulje põhjal
Hinnatakse harjutuse sooritamise täpsust, keerukust ja ilu. Sellesse gruppi kuuluvad järgmised spordialad:
a)    Sport-ja iluvõimlemine, akrobaatika, vettehüpped, sünkroonujumine jt.
b)    Suusahüpped, iluuisutamine jt.
Suushüpetes sõltub lõpptulemus hüppe pikkusest ja sooritamise tehnikast, iluuisutamises kohtunike antud punktide
ja kohtade summast.

3.    Tulemus määratakse lõppefektiga (võit teise üle) või eelistusega tingühikutes (punktides)
Eristatakse kolme alagruppi: 
a)    tulemus määratakse saavutatud lõppefektiga kindla ajalimiidi piires (sportmängud- jalgpall, jäähoki, korvpall
jt). Võidu saavutab rohkem punkte kogunud võistkond.
b)    alad, kus vaatamata ajalimiidile võib saavutada enneaegse võidu (maadlus, poks,  vehklemine jt): puhas võit
(nokaut poksis, seljavõit maadluses); vajaliku arvu punktide saamine enne ajalimiidi ammendumist (vehklemine).
c)    alad, kus võit saavutatakse limiteeritud lõppefektiga, piiramata aja jooksul (tennis, lauatennis, võrkpall jt).

4.    Komplekssed spordialad (moodne viievõistlus, laskesuusatamine, kümnevõistlus jt), kus
lõpptulemus määratakse mitme erineva ala hindamisega tingühikutes (punktid)

A lammenüü

 Õppeülesanne 4
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Kordamisküs imused

1. Mis on ringsüsteemi plussid ja miinused?
2. Nimeta mängude arvu leidmiseks sobiv valem ja täpsusta tähistusi?
3. Mis on oluline väljalangemissüsteemi kasutamisel?
4. Milliseid teisi võistlussüsteeme kasutatakse veel ja millal?
5. Mida sisaldab võistlusjuhend?
6. Nimeta võistlustulemuste määramise viise tuues näiteid erinevatelt spordialadelt!
7. Millised tingimused võivad mõjutada võistlejaid?
8. Kuidas nimetatakse erinevates mängudes mänguperioode- korvpallis, võrkpallis, jalgpallis, tennises,

sulgpallis, käsipallis?
9. Koosta turniiritabel nelja võsitkonna(A,B,C,D) osaluse kohta ja määra paremusjärjestus:

D-C   21-25
B-A   25-19
B-D   25-17
A-D   21-25
C-B   22-25
A-C   20-25
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S isene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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Ava leh t

Õpiobjekt on koostatud TPS üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi või vajadus
korraldada noortele spordivõistlusi ja turniire, kus paremusjärjestuse selgitamiseks saab
kasutada võistlussüsteemi.

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel andes ülevaate võistlussüsteemidest ja nende
iseärasustest ning olulisemat võistlustingimuste ning -tulemuste määramisest.

Õppija saab õpitut kontrollida õppeülesannete ja kontrollküsimustega.

Käsitletavad teemad:                                    

ringsüsteem
väljalangemissüsteemid
segasüsteemid
etteande ja võitja lauas süsteemi kasutamine
võistlustegevusi mõjutavad tingimused
võistlustulemuste määramine
võistlusjuhend

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale, jooniseid, fotosid (13), video, linke näidistele
Õppeülesandeid on  4, lisaks kordamisküsimused

Materjal on valminud BeSt programmi raames                              

Koostaja: Maarika Veigel MA/ TPS lektor

Autori Maarika Veigel teos pealkirjaga Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile
viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Võ is t lus juhend
Võistlusjuhendi koostamine on iga ametliku võistluse organiseerimise ja läbiviimise aluseks. 
Mida tähtsam on võistlus, seda üksikasjalikumalt on fikseeritud kõik võistlusega seonduv. Kõige olulisemad punktid juhendi koostamisel
on: sihtgrupp/osalejad, võistluste süsteem, paremuse määramine. 
Võimalike üleskerkivate probleemide ennetamist silmas pidades peavad need olema sõnastatud täpselt ja kõigile üheselt mõistetavalt. 

Juhendi koostamisel tuleb kirja panna võistluse nimi ja spordiala. 

1. Võistluse eesmärk ja ülesanne -tuleb lahti kirjutada, mis on võistluste eesmärk ja ülesanded. 

2. Aeg ja koht - millal ja kus täpselt võistlused toimuvad. Võistluspaiga aadress, telefoni numbrid, meili aadress jne.

3. Juhtimine - missugune organisatsioon on peakorraldaja, kes teda esindab ja kelle poole pöörduda küsimuste kerkimisel. Konkreetse
isiku/te kontaktandmed (aadress, telefoni numbrid, meili aadress, skype).

4. Osavõtjad - selgitatakse kellel ja missugustel tingimustel lubatakse osaleda (vanus, tase jne.). 

5. Võistluste süsteem - selgitatakse täpselt antud võistlustel rakendatavat süsteemi ja täpsustatakse vajadusel tingimusi (mängu
ajaline kestvus, parem mitmest geimist jne)

6. Paremusjärjestuse selgitamine - selgitatakse, kuidas hinnatakse võitu, kaotust ja võistlustest loobumist. Seejärel käsitletakse
paremusjärjestuse määramist olukorras, kus kaks, kolm või enam võistkonda saavad ühe palju punkte.

7. Autasustamine - märgitakse ära missuguste auhindadega (karikas, diplom jm) paremaid võistkondi ja nende mängijaid
autasustatakse. Tavaliselt on fikseeritud ka autasustatavate (treenerid, mängijad, abipersonal) arv.

8. Majandamine - tuuakse välja, missugused kulutused tuleb võistlustest osavõtu korral tasuda ja mis kuupäevaks.

9. Registreerimine - fikseeritakse, mis kuupäevaks täpselt, millises vormis tuleb esitada võistkonna ja mängijate nimeline
ülesandmine. Selgitatakse, kas pikemalt kestva võistluse käigus on võimalik teha lisaregistreerimisi ja mis tingimustel see toimub jm.

10. Üleskerkinud küsimuste lahendamine - määratakse, kes lahendab võistluste organiseerime ja läbiviimise käigus üleskerkinud
küsimused ja missugused on tingimused nende esitamiseks ning lahendamiseks (näit. protesti esitamine, tagatismaks, selle
tagastamise/mittetagastamise tingimused).

Lisaks eeltoodule võib juhendis olla veel ka täiendavaid punkte. 

Üldjuhul kehtib madalamal tasemel korraldatavatel võistlustel põhimõte - mida lühem juhend, seda parem. 
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Nä ide -  võ i s t lus juhend

Antud juhendis selgitatakse, et võistlused toimuvad kahe kaotuse(miinuse) süsteemis (p.7):

Juhend 2009a Rannavõrkpallisari naiskondadele

1. Eesmärk ja ülesanne
Võistlused viiakse läbi selgitamaks Eesti 2009.a. sarja võitjad rannavõrkpallis ning rannavõrkpalli populariseerimiseks

2.Võistluste läbiviimise aeg ja koht
Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 06.juuni kuni 26.juuli 2009. Võistluspaigad ning täpsed toimumise ajad leiad lisatud karikavõistluste
kalendrist. Kvalifikatsiooni turniir algab laupäeval kell 16.00. Põhivõistlus kaheksa paari osalusel pühapäeval kell 10.00

3.Registreerumine
3.1. Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Eesti Võrkpalli Föderatsiooni koduleheküljel jooksva nädala teisipäeval
kella 20.00-ni.
3.2. Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule. 
3.3. Vabade kohtade olemasolul saab turniirile registreeruda peakohtuniku otsuse alusel ka võistluspaigas enne kella 09.30

4.Osalejad
Kõikidel turniiridel (v.a. Eesti meistrivõistlustel 25. - 26.juulil) võivad lisaks Eesti Vabariigi kodanikele osaleda ka välisriikide kodanikud

5.Võistlusvorm
Võistkonna kaaslastel peab olema ühtne (sama värv, sama lõige ) võistlusvorm.
Korraldajate nõudmisel on mängijad kohustatud kandma organisaatorite poolt antud võistlussärke mängu eelsel soojendusel, mängu
ajal, autasustamistseremoonial ning võistlusjärgsel pressikonverentsil

6.Võistluspall
Mikasa VLS 200

7.Võistluste süsteem
7.1.Põhiturniir
Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi

Üldjuhul viiakse põhiturniirid läbi kahe miinuse süsteemis, kuid kohtunike kogul on õigus seoses osalejate suure (või väikese)
arvuga teha võistlussüsteemi valikul muudatusi. 
4 esimest paari edetabeli alusel on kindlustanud koha otse põhiturniiril. Korraldajate otsusel võidakse anda kuni 2 Wild Card`i. Läbi
vajadusel toimuva kvalifikatsiooni turniiri pääseb põhiturniirile veel 2 paari. Juhul kui Wild Card`e antakse vähem välja, siis saab
kvalifikatsiooni turniirilt edasi vastavalt rohkem paare. 
Wild Card`ide andmise otsustab RVT volitusel võistluste peakohtunik.
Otse põhiturniirile pääseb edetabeli alusel kuni 2 välispaari. 

Turniiritabelisse paigutamine toimub mängijate individuaalsete edetabeli punktide liitmise alusel. Eesti paarid, kes võistlevad
rannavõrkpalli rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, säilitavad nende võistluste ajaks oma edetabelikoha turniiritabelisse paigutamisel. 
Turniiritabelisse paigutamise aluseks on Eesti 2009.a. rannavõrkpalli individuaalne edetabel. Esimesel turniiril on aluseks Eesti 2008.a.
edetabel. 
Korraldajad võivad turniiritabelisse paigutamisel teha erandeid vaid välispaaridele, kelle tase on võrreldav Eesti kolme tugevama paari
omaga ning kelle edetabeli koht ei ole objektiivsetel põhjustel piisavalt kõrge.
Mängud peetakse parem 3-st geimist 21 punktini vahega vähemalt 2 punkti.Otsustav geim mängitakse 15 punktini, vahega vähemalt 2
punkti

7.2.Kvalifikatsiooniturniir 
Kvalfikatsiooniturniir mängitakse juhul, kui eelregistreerunud on rohkem kui 8 paari. Kvalifikatsiooni turniir algab laupäeval kell 16.00.
Võistlussüsteemi määrab võistlusi korraldav kohtunike kogu. Pühapäeval toimuvale põhiturniirile pääseb edasi kuni 4 paari,
vastavalt sellele, mitu Wild Card`i on turniriile välja antud

8. Võitjate selgitamine ja autasustamine
Iga turniiri kolme paremat võistkonda autasustatakse auhindade ning diplomitega. Eesti 2009.a. sarja võitja rannavõrkpallis selgitatakse
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20.juunist kuni 26.juulini 2009.a. toimuvate turniiride põhjal. Sarja arvestusse lähevad võistkonna, s.t koos mängitud turniiride
tulemused. 
Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistkonda, kellel on rohkem kõrgemaid kohti turniiridel. Selle võrdsuse korral saab otsustavaks,
kes sai parema koha viimasel turniiril.
Sarja võistluste võitja saab nimetuse Eesti 2009.a. sarja võitja ning autasustatakse esikoha karikatega. Teiseks ja kolmandaks tulnud
võistkondi autasustatakse karikatega 

9.Võistluste korraldamine
Võistluste korraldamise eest vastutab Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli komisjon koos turniire läbiviivate organisaatoritega. Kulutused,
mis on seotud võistlejate võistlustele sõidu, majutuse ja toitlustamisega kannavad võistlejaid lähetavad organisatsioonid või sportlased
ise. 
Käesoleva juhendiga mitte reguleeritud küsimused lahendab RVT.
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Vooru  mõ is te  j a  mängude  jä r jekord

Kõrgemal tasemel korraldatavate võistkondlike mängude puhul näevad võistlusmäärused ette igale võistkonnale ainult ühe mängu
päevas. Et teada saada, mitu päeva kulub sellisel juhul võistluste läbiviimiseks, tuleb appi võtta  vooru mõiste. Voor on osavõtjate
selline paaridesse jaotamine, kus kõik osavõtjad saavad üheaegselt mängida. 

Näide: kuue osavõtjaga turniiril on ühes voorus kolm paari, seega on kolm mängu. Seitsme  osavõtja puhul on ühes voorus samuti kolm
mängu, aga üks võistkond on mänguvaba.

Igas voorus on osavõtjate arvust poole vähem mänge.  

Näiteks kaheksa osavõtja korral on ühes voorus 4 mängu,  kümne puhul viis jne. Paaritu arvu osavõtjate puhul tuleb lahutada
üks(mänguvaba) ja ülejäänud arv jagada kahega.

Reeglina püütakse võistkondlikes mängudes pidada üks voor päevas. Sellisel juhul on voorude ja mängupäevade arv võrdne. Kui olud
sellist korraldust ei võimalda, siis peetakse ühe vooru mängud mitme päeva jooksul.

Korraldajal on seejärel oluline teada, kui suur on voorude arv ühel turniiril? Voorude arv on osavõtjate paarisarvu juures
osavõtjate arvust ühe võrra väiksem. Näiteks  kuue osavõtja puhul on viis vooru, kümne osavõtja korral üheksa vooru jne. Paaritu
arvu korral võrdub voorude arv osavõtjate  arvuga, sest igal osavõtjal tuleb olla ühes voorus mänguvaba. Seega viie
osavõtjaga turniiril tuleb mängida viis vooru, seitsme osavõtja puhul seitse vooru jne.

Olukorras, kus me rakendame võistluste läbiviimisel alagruppe, tuleb erinevate alagruppide, poolfinaalturniiride jm puhul teha arvutused
iga turniiritabeli kohta eraldi. 

Mängu järjekord

Võistlustel on mängu järjekorral väga suur tähtsus. On tähtis, kas kõige olulisema vastasega kohtutakse esimeses või viimases voorus ja
kas mängitakse tugevamate vastastega järjest. Mängujärjekorra leidmiseks kehtivad kindlad moodused.

Üheks võimaluseks on kasutada lihtsustatud tabelit, kus koostamise aluseks võetakse paarisarv osavõtjaid. Kui osavõtjaid on paaritu
arv, siis lisatakse osavõtjaid tähistavale numbrile veel 0. Osavõtja, kelle paariliseks on 0, jääb antud voorus mänguvabaks.

Algul märgitakse voorude tähised vasakult paremale alates esimesest. Seejärel kirjutatakse I vooru alla vasakpoolsesse tulpa pooled
osavõtjad, alustades number ühest suurenevalt. Samal põhimõttel kirjutatakse parempoolsesse tulpa teine pool osavõtjaid, alustades
kõige alumisest reast. Teineteise vastas olevad numbrid ühendatakse kriipsukesega ja nii moodustuvad esimeses voorus omavahel
kohtuvad paarid. Näiteks on 6 osavõtjat:

I voor

1 - 6

2 - 5

3 - 4

II vooru paaride kindlasmääramiseks jääb nr.1 paigale, ülejäänud numbrid liiguvad vastupäeva ühe koha võrra edasi: vasakpoolse tulba
alumine number läheb parempoolse tulba alumiseks, parempoolse tulba ülemine number liigub vasakpoolsesse tulpa nr.1 alla. Ja nii kuni
viimase vooruni (n-ö tilgakujuliselt)

Alljärgnevalt näide mängude järjekorrast viie osavõtja puhul:

Mängujärjekorra määramiseks võib lihtsustatud tabeli aluseks võtta siis, kui mängud toimuvad ühes paigas. Nimetatud tabeli
kasutamisel võib vajadusel osavõtjate loosimisel anda kahele tugevamale numbrid 1 ja 2, mis tõstab võistluste pinget, sest nad
kohtuvad omavahel alles viimases voorus. 
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Mängu  jä r jekor ra  tä ius ta tud  tabe l  
Selle alusel korraldatakse enamik sportmängude võistlusi. See tabel toob meile kasutusele mõiste - väljaku peremees, millest
täpsemalt alampeatükis Mängude kalender ja.... 
Alljärgnevalt  mängujärjekorra tabelid sagedamini esinevate osavõtjate arvuga.

Osavõtjate arv 3 või 4

Sulgudes olev number tähendab võistkonda, kes on kolme osavõtja korral selles voorus mänguvaba.
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Mi tmeetap i l i sed  tu rn i i r i d

Osavõtjaterohked võistlused pole ringsüsteemis otstarbekad suure arvu mängupäevade tõttu. Niisugusel puhul korraldatakse võistlused
kahes etapis - algul mängud alagruppides, siis finaalgruppides. Kusjuures mõlemal etapil on võimalik kasutada ringsüsteemi.

Kaheetapilised turniirid

Alguses korraldatakse võistlused alagruppides ja  siis finaalgruppides. 

Näiteks 18 võistkonda jaotatakse eelnevalt 3 alagruppi a 6 võistkonda.  Alagrupis mängitakse ringsüsteèmis. Iga alagrupi kaks paremat 
pääsevad I finaalgruppi, kus selgitatakse 1 - 6 koht. Alagruppide 3. ja 4. koha saavutanud moodustavad II finaalgrupi, kus selgitatakse
kohad 7- 12 jne. Ka finaalturniiridel mängitakse ringsüsteemis, kusjuures võidakse arvestada/mitte arvestada   alagruppides mängitud
omavahelise mängu tulemust.

Kaheetapilised võistlused annavad tuntavat aja kokkuhoidu. Kui 18 võistkonna osavõtul oleks ringsüsteemis vaja 17 mängupäeva (17
vooru), siis antud juhul 9 (alagrupis 5, finaalturniiril 4/5).

Kolmeetapilised turniirid

Näiteks 24 osavõtjaga  võistlus. Sellisel  puhul jaotatakse võistkonnad 6 alagruppi ´a 4 võistkonda. Kolme mängupäevaga selgitatakse
paremusjärjestus alagruppides. Oma alagrupis  1. ja 2. koha saanud võistkonnad moodustavad kaks poolfinaalgruppi (a 6 võistkonda).
Esimesse poolfinaalgruppi jäävad paaritunumbriliste alagruppide võitjad ja paarisnumbriliste alagruppide teise koha omanikud. Teise
alagruppi arvatakse võistkonnad vastupidiselt - paarisnumbriliste alagruppide võitjad ja paaritunumbriliste alagruppide teise koha
omanikud. Poolfinaalgruppides on mängupäevade arv 5, sest igast alagruppist sai kummassegi poolfinaalgruppi ainult 1 võstkond.

Poolfinaalgruppides 1. ja 2. koha saavutanud võistkonnad moodustavad esimese finaalgrupi, kus selgitatakse kohad 1 - 4.
Poolfinaalgruppides 3. ja 4. kohale jäänud võistkonnad moodustavad II finaalgrupi, kus selgitatakse kohad 5 - 8 jne.

Kolmeetapiliste võistluste puhul võib kasutada termineid: alagrupid, vaheturniirid/-grupid, finaalturniirid/- grupid.

Mitmeetapiliste turniiride puhul tuleb arvestada, et mida rohkem on alagruppe ja mida vähem võistkondi pääseb edasi järgmisse etappi,
seda suurem on juhuslikkuse osa. Juhuslikkuse vältimiseks on soovitav igast turniiritabelist lubada järgmisse etappi vähemalt kaks
osavõtjat. 
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Mängude  ka lender  j a  a jakava .  Loos im ine  ja  pa igu tamine
Pärast osavõtjate turniiritabelisse loosimist saab koostada mängude kalendri. Eelpooltoodud tabeleid kasutades asendatakse numbrid
võistkondade nimedega. Lisada tuleb veel võistluspaik ja kellaaeg.

Mängude kalendri koostamiseks on vaja kindlaks määrata

osavõtjate arv
mängupäevade arv
tabel, mille järgi leitakse mängude järjekord
korraldada osavõtjate loosimine.

Voorudes omavahel kohtuvatest võistkondadest on alati esimesena märgitud võistkond väljakuperemees. Välajakuperemees kannab
tavaliselt heledat võistlusvormi kui juhendis ei ole fikseeritud vastupine variant. Kui võistlused viiakse läbi üksikute kohtumistena eraldi
võistlussaalides, siis peetakse mäng esimesena märgitud võistkonna väljakul. Sellel on suur tähtsus, sest statistika andmetel on
koduväljakul mängides võiduprotsent suurem.

Loosimine ja paigutamine

Võistkondade loosimisel kasutatakse kolme moodust -

üldine loosimine leiab kasutamist siis, kui kõik osavõtjad kantakse ühte turniiritabelisse
loosimist koos paigutamisega kasututatakse mitmeetapiliste turniiride puhul, et vältida tugevate või vastupidi, nõrgemate
võistkondade sattumist ühte alagruppi. Sellises olukorras hajutatakse tugevamad võistkonnad. On oluline, et selline paigutamine
oleks sätestatud ka võistlusjuhendis
üldise paigutamisega pannakse kõik osavõtjad järjekorda vastavalt eelmiste samalaadsete võistluste tulemustele või
edetabelile. Alates esimesest alagrupist ja kõige tugevamast osavõtjast, kirjutatakse osavõtjad järjekorras siugleva joone
põhimõttel alagruppidesse. 

Näiteks 8 võistkonna paigutamine kahte alagruppi -

I alagrupp II alagrupp

1. --------------------------------- 2.

4. --------------------------------- 3.

5. --------------------------------- 6.

8. --------------------------------- 7.

Selline paigutamine annab võimaluse enam - vähem võrdsete alagruppide moodustamiseks.
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Taga jä rgede  pa igu tamine  tu rn i i r i t abe l i s se  j a  paremuse  se lg i tamine

Pärast iga mängu lõppu kantakse tulemus turniiritabelisse. Kõige lihtsam moodus on ainult tagajärje märkimine. Suuremate tabelite
juures on paraku keeruline võitude ja kaotuste kokkulugemine, sest arve on väga palju. Seepärast kasutatakse sageli moodust, kus
tagajärje juurde märgitakse ka punktid. 

Näiteks on käsipallis üldlevinud tagajärgede hindamise selline skaala, kus võit annab 2 punkti, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

Mängu tagajärje märkimise lahtrisse kirjutatakse kriipsu peale võidu, viigi ja kaotuse "hind" punktides ja joone alla mängu lõpptulemus.
Paremusjärjestuse määrab kogutud punktide üldarv.

Paremusjärjestuse selgitamine

Ringsüsteemis korraldatud võistluste puhul on paremusjärjestuse määramise aluseks võistkonna poolt kogutud punktide arv.
Sportmängudes, kus lõpptulemuses viiki ei tunnistata, kasutatakse skaalat, kus võit võrdub 1 punktiga ja kaotus 0-ga. 

Mängudes, kus mäng võib lõppeda ka viigiga (näit.jalg-,käsipall,jäähoki), on võit väärt 2punkti, viik 1 ja kaotus 0punkti. Põhimõtteliselt
võib aga kasutada mistahes skaalat.

Olukorras, kus kahel võistkonnal on võistluse lõppedes ühe palju punkte, saab üldjuhul määravaks omavahelise mängu tulemus -
kes selle võitis, saab ka parema koha. Võib kasutada ka kogu turniiri vältel saavutatud korvide, väravate, geimide vahet/suhet.
Mängudes, kus võistlus võib lõppeda viigiga, tulebki sellist moodust kasutada.

Eristama peab mõisteid vahe ja suhe. Neil on suur erinevus.

vahe on arv, mis saadakse, kui ise saavutatud väravate/korvide üldarvust lahutatakse endale visata lastud
väravate/korvide arv. Vahe võib olla nii positiivse kui ka negatiivse märgiga. Mida suurem vahe, seda parema koha saab
võistkond. Ühe turniiritabeli ulatuses peavad kõik positiivse ja negatiivse märgiga arvud taanduma nulliks. Vastasel juhul on
tegemist arvutusveaga.
suhe on arv, mis saadakse võidetud geimide/löödud väravate jagamisel kaotatud geimidega/väravatega. Mida
suurem on jagatis, seda parema tulemuse saavutab võistkond.

Olukorda, kus kolmel ja enamal osavõtjal on võrdne arv punkte, nimetatakse "surnud ringiks". Sellisel puhul arvestatakse
omavaheliste mängude korvide/geimide/väravate vahet ja selle alusel määratakse paremusjärjestus. Kui ka see arv juhtub võrdne
olema, siis võrkpallis arvestatakse võidetud ja kaotatud geimipunktide vahet, teistes mängudes aga kogu turniiri korvide/väravate vahet.
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Nä ide -  r ingsüs teemis t
Vaata näiteid Eesti Petanque Liidu kodulehelt, kuidas ringsüsteemi kasutamist planeeritakse.
Näide siit: http://www.petanque.ee/mangust/voistlussysteemid-ja-tabelid/

http://www.petanque.ee/mangust/voistlussysteemid-ja-tabelid/
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Õppeü lesanne  1  

1. Mitu mängu tuleb korraldajal läbi viia, kui kasutusel on ringsüsteem ja osalejaid on registreerunud 7 võistkonda?
2. Võistlustel selgus, et kolme osaleja matśides võistis Mari Jürit, aga Jüri võitis Kadrit ja Kadri kaotas Marile. Milline on

paremusjärjestus?
3. Ringsüsteemi korral on mänge paarisarvu osalejate arvuga võrreldes.....
4. Ringsüsteemis peetud võistlustel selgusid allolevad tulemused. Koosta turniiritabel ja selgita paremusjärjestus osalejate A,B,C, D

osas! Arvesta, et juhendi järgselt saab võitja 2p ja kaotaja 1p.

Osalejate paarid ja tulemused: 
A-D 24-12
C-B 30-11
D-B 19-18
A-C 28-23
B-A 15-30
C-D 33-29
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Nä i ted -  vä l j a langemissüs teemides t

Vaata näiteid mõningatest väljalangemissüsteemidest:
NÄIDE 1 http://www.basket.ee/uploads_new/documents_2010_11/T_C_karikas_10_11.pdf

NÄIDE 2 http://www.basket.ee/uploads_new/documents_2010_11/Poisid_A_karikas_10_11.pdf

http://www.basket.ee/uploads_new/documents_2010_11/T_C_karikas_10_11.pdf
http://www.basket.ee/uploads_new/documents_2010_11/Poisid_A_karikas_10_11.pdf


Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/?3._Segas%FCsteemid:%D5ppe%FClesanne_2&login[30.04.2013 14:08:42]

 Tuesday, April 30, 2013    

 Sisene  

 

Avaleht

Eesmärk ja õpitulemu...

Õppija juhis

Sissejuhatus

1. Ringsüsteem

2. Väljalangemissüst...

3. Segasüsteemid

4. Etteande ja võitj...

5. Võistlust mõjutav...

6. Võistlustulemuste...

Kordamisküsimused

Kasutatud allikad

Sisene
Viimane uuendus:
February 24. 2011 10:07:57

 

S isene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.

 

Prindi

Üles >>
 

Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid

http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Õppeülesanne 2

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/?3._Segas%FCsteemid:%D5ppe%FClesanne_2&print[30.04.2013 14:08:42]

Õppeü lesanne  2

Lahendage juhtum:

Eelregistreerimiseta koolivaheaja lauatennise turniirile noortekeskusesse saabus 13 osalejat. Leidke sobivaim mängude süsteem
ja esitage see koos kõikide vajalike lisade ja täpsustustega, et turniir saaks edukalt toimuda.
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Õppeü lesanne  3

Esitage sobivalt laagri tegevuskavasse kaks spordiüritust, kus saaks kasutada erinevaid võistlussüsteeme. Koostage selleks
juhendid ja lisage vajalik turniiritabel või joonis, mängude ajakava.
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 Õppeü lesanne  4

Mõtisklege juhtumi üle ja leidke vastused:

Noorte rühm(14 in) koos juhendaja saabus turniirile kl.8.00. Võistluste organiseerijad täpsustasid ajakava ning kokkuvõttes kestsid
võistlused kl. 9.00-17.00. Selgus, et kuna üks vanuserühm jäi täitumata, liideti kaks vanuserühma ühte arvestusse. Mängud peeti
välisväljakutel. Mänguaeg oli tavapärasest pisut lühem (4x8min). Tavaliselt harjutasid noored õhtupoolikuti spordisaalis. Kohalike
võistkondade toetajaid oli väga palju- kaasnevalt lärmi, vilesid, pasunahüüdeid. Võistkond esines keskpäraselt, saades 3võitu ja
4kaotust.

Millised tingimused võivad selles olukorras noori mõjutada?
Vaadke näidet keskendumisest... Mida täheldasite?
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Ava leh t

Õpiobjekt on koostatud TPS üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi või vajadus
korraldada noortele spordivõistlusi ja turniire, kus paremusjärjestuse selgitamiseks saab
kasutada võistlussüsteemi.

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel andes ülevaate võistlussüsteemidest ja nende
iseärasustest ning olulisemat võistlustingimuste ning -tulemuste määramisest.

Õppija saab õpitut kontrollida õppeülesannete ja kontrollküsimustega.

Käsitletavad teemad:                                    

ringsüsteem
väljalangemissüsteemid
segasüsteemid
etteande ja võitja lauas süsteemi kasutamine
võistlustegevusi mõjutavad tingimused
võistlustulemuste määramine
võistlusjuhend

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale, jooniseid, fotosid (13), video, linke näidistele
Õppeülesandeid on  4, lisaks kordamisküsimused

Materjal on valminud BeSt programmi raames                              

Koostaja: Maarika Veigel MA/ TPS lektor

Autori Maarika Veigel teos pealkirjaga Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile
viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Eesmärk  ja  õp i tu lemused
Eesmärgid:

anda ülevaade sagedamini kasutatavatest võistlussüsteemidest selgitades nende erinevusi
selgitada võistlust mõjutavaid tingimusi
tutvustada võistlustulemuste määramist

Õpitulemused:

õppija tunneb erinevaid võistlussüsteeme
üliõpilane teab võistlust mõjutavaid tingimusi
õppija tunneb võitlustulemuste määramise aluseid
õppija kasutab noortele võistlusi planeerides sobivaid võistlussüsteeme
õppija oskab koostada võistlusjuhendit
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Õpp i ja  juh i s
Õppimist lihtsustavad  järgnevad soovitused:

õppematerjalide läbimine etteantud teemade järjestuses
tutvuge õppematerjalidega: lugege konspekte ja näiteid, tutvuge linkidega
lugege lisamaterjale alamteemadest liikudes materjalide eri osade vahel noolekestega vastavalt paremale/vasakule või
aktiviseerides linke, klikkides  märksõnadele;
vastake kordamisküsimustele
lahendage õppeülesandeid

Tehnilised nõuded õppija arvutile on lihtsad ja ei esita suuri nõudmisi:

õppimiseks veebikeskkonnas vajab arvuti internetiühendust ja brauserit e. veebilehitsejat (Internet Explorer, Mozilla jt)
videomaterjali vaatamiseks on vajalik arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu
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Võ is t lus juhend
Võistlusjuhendi koostamine on iga ametliku võistluse organiseerimise ja läbiviimise aluseks. 
Mida tähtsam on võistlus, seda üksikasjalikumalt on fikseeritud kõik võistlusega seonduv. Kõige olulisemad punktid
juhendi koostamisel on: sihtgrupp/osalejad, võistluste süsteem, paremuse määramine. 
Võimalike üleskerkivate probleemide ennetamist silmas pidades peavad need olema sõnastatud täpselt ja kõigile
üheselt mõistetavalt. 

Juhendi koostamisel tuleb kirja panna võistluse nimi ja spordiala. 

1. Võistluse eesmärk ja ülesanne -tuleb lahti kirjutada, mis on võistluste eesmärk ja ülesanded. 

2. Aeg ja koht - millal ja kus täpselt võistlused toimuvad. Võistluspaiga aadress, telefoni numbrid, meili aadress
jne.

3. Juhtimine - missugune organisatsioon on peakorraldaja, kes teda esindab ja kelle poole pöörduda küsimuste
kerkimisel. Konkreetse isiku/te kontaktandmed (aadress, telefoni numbrid, meili aadress, skype).

4. Osavõtjad - selgitatakse kellel ja missugustel tingimustel lubatakse osaleda (vanus, tase jne.). 

5. Võistluste süsteem - selgitatakse täpselt antud võistlustel rakendatavat süsteemi ja täpsustatakse vajadusel
tingimusi (mängu ajaline kestvus, parem mitmest geimist jne)

6. Paremusjärjestuse selgitamine - selgitatakse, kuidas hinnatakse võitu, kaotust ja võistlustest loobumist.
Seejärel käsitletakse paremusjärjestuse määramist olukorras, kus kaks, kolm või enam võistkonda saavad ühe
palju punkte.

7. Autasustamine - märgitakse ära missuguste auhindadega (karikas, diplom jm) paremaid võistkondi ja nende
mängijaid autasustatakse. Tavaliselt on fikseeritud ka autasustatavate (treenerid, mängijad, abipersonal) arv.

8. Majandamine - tuuakse välja, missugused kulutused tuleb võistlustest osavõtu korral tasuda ja mis
kuupäevaks.

9. Registreerimine - fikseeritakse, mis kuupäevaks täpselt, millises vormis tuleb esitada võistkonna ja mängijate
nimeline ülesandmine. Selgitatakse, kas pikemalt kestva võistluse käigus on võimalik teha lisaregistreerimisi ja mis
tingimustel see toimub jm.

10. Üleskerkinud küsimuste lahendamine - määratakse, kes lahendab võistluste organiseerime ja läbiviimise
käigus üleskerkinud küsimused ja missugused on tingimused nende esitamiseks ning lahendamiseks (näit. protesti
esitamine, tagatismaks, selle tagastamise/mittetagastamise tingimused).

Lisaks eeltoodule võib juhendis olla veel ka täiendavaid punkte. 

Üldjuhul kehtib madalamal tasemel korraldatavatel võistlustel põhimõte - mida lühem juhend, seda
parem. 

Prindi
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Nä ide -  võ i s t lus juhend

Antud juhendis selgitatakse, et võistlused toimuvad kahe kaotuse(miinuse) süsteemis (p.7):

Juhend 2009a Rannavõrkpallisari naiskondadele

1. Eesmärk ja ülesanne
Võistlused viiakse läbi selgitamaks Eesti 2009.a. sarja võitjad rannavõrkpallis ning rannavõrkpalli
populariseerimiseks

2.Võistluste läbiviimise aeg ja koht
Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 06.juuni kuni 26.juuli 2009. Võistluspaigad ning täpsed toimumise ajad leiad
lisatud karikavõistluste kalendrist. Kvalifikatsiooni turniir algab laupäeval kell 16.00. Põhivõistlus kaheksa paari
osalusel pühapäeval kell 10.00

3.Registreerumine
3.1. Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Eesti Võrkpalli Föderatsiooni koduleheküljel jooksva
nädala teisipäeval kella 20.00-ni.
3.2. Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule. 
3.3. Vabade kohtade olemasolul saab turniirile registreeruda peakohtuniku otsuse alusel ka võistluspaigas enne
kella 09.30

4.Osalejad
Kõikidel turniiridel (v.a. Eesti meistrivõistlustel 25. - 26.juulil) võivad lisaks Eesti Vabariigi kodanikele osaleda ka
välisriikide kodanikud

5.Võistlusvorm
Võistkonna kaaslastel peab olema ühtne (sama värv, sama lõige ) võistlusvorm.
Korraldajate nõudmisel on mängijad kohustatud kandma organisaatorite poolt antud võistlussärke mängu eelsel
soojendusel, mängu ajal, autasustamistseremoonial ning võistlusjärgsel pressikonverentsil

6.Võistluspall
Mikasa VLS 200

7.Võistluste süsteem
7.1.Põhiturniir
Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi

Üldjuhul viiakse põhiturniirid läbi kahe miinuse süsteemis, kuid kohtunike kogul on õigus seoses osalejate
suure (või väikese) arvuga teha võistlussüsteemi valikul muudatusi. 
4 esimest paari edetabeli alusel on kindlustanud koha otse põhiturniiril. Korraldajate otsusel võidakse anda kuni 2
Wild Card`i. Läbi vajadusel toimuva kvalifikatsiooni turniiri pääseb põhiturniirile veel 2 paari. Juhul kui Wild Card`e
antakse vähem välja, siis saab kvalifikatsiooni turniirilt edasi vastavalt rohkem paare. 
Wild Card`ide andmise otsustab RVT volitusel võistluste peakohtunik.
Otse põhiturniirile pääseb edetabeli alusel kuni 2 välispaari. 

Turniiritabelisse paigutamine toimub mängijate individuaalsete edetabeli punktide liitmise alusel. Eesti paarid, kes
võistlevad rannavõrkpalli rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, säilitavad nende võistluste ajaks oma edetabelikoha
turniiritabelisse paigutamisel. 
Turniiritabelisse paigutamise aluseks on Eesti 2009.a. rannavõrkpalli individuaalne edetabel. Esimesel turniiril on
aluseks Eesti 2008.a. edetabel. 
Korraldajad võivad turniiritabelisse paigutamisel teha erandeid vaid välispaaridele, kelle tase on võrreldav Eesti
kolme tugevama paari omaga ning kelle edetabeli koht ei ole objektiivsetel põhjustel piisavalt kõrge.
Mängud peetakse parem 3-st geimist 21 punktini vahega vähemalt 2 punkti.Otsustav geim mängitakse 15 punktini,
vahega vähemalt 2 punkti

7.2.Kvalifikatsiooniturniir 
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Kvalfikatsiooniturniir mängitakse juhul, kui eelregistreerunud on rohkem kui 8 paari. Kvalifikatsiooni turniir algab
laupäeval kell 16.00. Võistlussüsteemi määrab võistlusi korraldav kohtunike kogu. Pühapäeval toimuvale
põhiturniirile pääseb edasi kuni 4 paari, vastavalt sellele, mitu Wild Card`i on turniriile välja antud

8. Võitjate selgitamine ja autasustamine
Iga turniiri kolme paremat võistkonda autasustatakse auhindade ning diplomitega. Eesti 2009.a. sarja võitja
rannavõrkpallis selgitatakse 20.juunist kuni 26.juulini 2009.a. toimuvate turniiride põhjal. Sarja arvestusse lähevad
võistkonna, s.t koos mängitud turniiride tulemused. 
Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistkonda, kellel on rohkem kõrgemaid kohti turniiridel. Selle võrdsuse
korral saab otsustavaks, kes sai parema koha viimasel turniiril.
Sarja võistluste võitja saab nimetuse Eesti 2009.a. sarja võitja ning autasustatakse esikoha karikatega. Teiseks ja
kolmandaks tulnud võistkondi autasustatakse karikatega 

9.Võistluste korraldamine
Võistluste korraldamise eest vastutab Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli komisjon koos turniire läbiviivate
organisaatoritega. Kulutused, mis on seotud võistlejate võistlustele sõidu, majutuse ja toitlustamisega kannavad
võistlejaid lähetavad organisatsioonid või sportlased ise. 
Käesoleva juhendiga mitte reguleeritud küsimused lahendab RVT.
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S isse juhatus  
Spordivõistluste korraldamisel on oluline määrata osalejatele saadetavas juhendis võistlussüsteem või vajadusel sellekohane täpsustus
selle selgumise kohta.

Võistluste organiseerimisel on põhimõtteliselt tegemist sagedamini kahe süsteemiga: ringsüsteem ja väljalangemissüsteem. Käesolevas
õpiobjektis tutvustatakse lisaks etteande, sega- ja "võitja lauas" süsteeme.

Vajadusel saab nendele tuginedes rakendada väga erinevaid variante, kas siis nimetatud süsteemide siseselt või neid omavahel
kombineerides. Kõik võsitlussüsteemid peavad olema üheselt arusaadavalt kirjeldatud juhendis.

Võistlussüsteemi valikul tuleb arvesse võtta alljärgnevat:

võistlejate/võistkondade arv
võistluspaiga(kade) olukord
väljakute/laudade arv
ajategur
majanduslikud tingimused
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Vooru  mõ is te  j a  mängude  jä r jekord

Kõrgemal tasemel korraldatavate võistkondlike mängude puhul näevad võistlusmäärused ette igale võistkonnale
ainult ühe mängu päevas. Et teada saada, mitu päeva kulub sellisel juhul võistluste läbiviimiseks, tuleb appi võtta
 vooru mõiste. Voor on osavõtjate selline paaridesse jaotamine, kus kõik osavõtjad saavad üheaegselt
mängida. 

Näide: kuue osavõtjaga turniiril on ühes voorus kolm paari, seega on kolm mängu. Seitsme  osavõtja puhul on
ühes voorus samuti kolm mängu, aga üks võistkond on mänguvaba.

Igas voorus on osavõtjate arvust poole vähem mänge.  

Näiteks kaheksa osavõtja korral on ühes voorus 4 mängu,  kümne puhul viis jne. Paaritu arvu osavõtjate puhul
tuleb lahutada üks(mänguvaba) ja ülejäänud arv jagada kahega.

Reeglina püütakse võistkondlikes mängudes pidada üks voor päevas. Sellisel juhul on voorude ja mängupäevade
arv võrdne. Kui olud sellist korraldust ei võimalda, siis peetakse ühe vooru mängud mitme päeva jooksul.

Korraldajal on seejärel oluline teada, kui suur on voorude arv ühel turniiril? Voorude arv on osavõtjate
paarisarvu juures osavõtjate arvust ühe võrra väiksem. Näiteks  kuue osavõtja puhul on viis vooru, kümne
osavõtja korral üheksa vooru jne. Paaritu arvu korral võrdub voorude arv osavõtjate  arvuga, sest igal
osavõtjal tuleb olla ühes voorus mänguvaba. Seega viie osavõtjaga turniiril tuleb mängida viis vooru, seitsme
osavõtja puhul seitse vooru jne.

Olukorras, kus me rakendame võistluste läbiviimisel alagruppe, tuleb erinevate alagruppide, poolfinaalturniiride jm
puhul teha arvutused iga turniiritabeli kohta eraldi. 

Mängu järjekord

Võistlustel on mängu järjekorral väga suur tähtsus. On tähtis, kas kõige olulisema vastasega kohtutakse esimeses
või viimases voorus ja kas mängitakse tugevamate vastastega järjest. Mängujärjekorra leidmiseks kehtivad kindlad
moodused.

Üheks võimaluseks on kasutada lihtsustatud tabelit, kus koostamise aluseks võetakse paarisarv osavõtjaid. Kui
osavõtjaid on paaritu arv, siis lisatakse osavõtjaid tähistavale numbrile veel 0. Osavõtja, kelle paariliseks on 0, jääb
antud voorus mänguvabaks.

Algul märgitakse voorude tähised vasakult paremale alates esimesest. Seejärel kirjutatakse I vooru alla
vasakpoolsesse tulpa pooled osavõtjad, alustades number ühest suurenevalt. Samal põhimõttel kirjutatakse
parempoolsesse tulpa teine pool osavõtjaid, alustades kõige alumisest reast. Teineteise vastas olevad numbrid
ühendatakse kriipsukesega ja nii moodustuvad esimeses voorus omavahel kohtuvad paarid. Näiteks on 6 osavõtjat:

I voor

1 - 6

2 - 5

3 - 4

II vooru paaride kindlasmääramiseks jääb nr.1 paigale, ülejäänud numbrid liiguvad vastupäeva ühe koha võrra
edasi: vasakpoolse tulba alumine number läheb parempoolse tulba alumiseks, parempoolse tulba ülemine number
liigub vasakpoolsesse tulpa nr.1 alla. Ja nii kuni viimase vooruni (n-ö tilgakujuliselt)

Alljärgnevalt näide mängude järjekorrast viie osavõtja puhul:

Mängujärjekorra määramiseks võib lihtsustatud tabeli aluseks võtta siis, kui mängud toimuvad ühes paigas.
Nimetatud tabeli kasutamisel võib vajadusel osavõtjate loosimisel anda kahele tugevamale numbrid 1 ja 2, mis
tõstab võistluste pinget, sest nad kohtuvad omavahel alles viimases voorus. 
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Mängu  jä r jekor ra  tä ius ta tud  tabe l  
Selle alusel korraldatakse enamik sportmängude võistlusi. See tabel toob meile kasutusele mõiste - väljaku
peremees, millest täpsemalt alampeatükis Mängude kalender ja.... 
Alljärgnevalt  mängujärjekorra tabelid sagedamini esinevate osavõtjate arvuga.

Osavõtjate arv 3 või 4

Sulgudes olev number tähendab võistkonda, kes on kolme osavõtja korral selles voorus mänguvaba.
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Mi tmeetap i l i sed  tu rn i i r i d

Osavõtjaterohked võistlused pole ringsüsteemis otstarbekad suure arvu mängupäevade tõttu. Niisugusel puhul
korraldatakse võistlused kahes etapis - algul mängud alagruppides, siis finaalgruppides. Kusjuures mõlemal etapil
on võimalik kasutada ringsüsteemi.

Kaheetapilised turniirid

Alguses korraldatakse võistlused alagruppides ja  siis finaalgruppides. 

Näiteks 18 võistkonda jaotatakse eelnevalt 3 alagruppi a 6 võistkonda.  Alagrupis mängitakse ringsüsteèmis. Iga
alagrupi kaks paremat  pääsevad I finaalgruppi, kus selgitatakse 1 - 6 koht. Alagruppide 3. ja 4. koha saavutanud
moodustavad II finaalgrupi, kus selgitatakse kohad 7- 12 jne. Ka finaalturniiridel mängitakse ringsüsteemis,
kusjuures võidakse arvestada/mitte arvestada   alagruppides mängitud omavahelise mängu tulemust.

Kaheetapilised võistlused annavad tuntavat aja kokkuhoidu. Kui 18 võistkonna osavõtul oleks ringsüsteemis vaja 17
mängupäeva (17 vooru), siis antud juhul 9 (alagrupis 5, finaalturniiril 4/5).

Kolmeetapilised turniirid

Näiteks 24 osavõtjaga  võistlus. Sellisel  puhul jaotatakse võistkonnad 6 alagruppi ´a 4 võistkonda. Kolme
mängupäevaga selgitatakse paremusjärjestus alagruppides. Oma alagrupis  1. ja 2. koha saanud võistkonnad
moodustavad kaks poolfinaalgruppi (a 6 võistkonda). Esimesse poolfinaalgruppi jäävad paaritunumbriliste
alagruppide võitjad ja paarisnumbriliste alagruppide teise koha omanikud. Teise alagruppi arvatakse võistkonnad
vastupidiselt - paarisnumbriliste alagruppide võitjad ja paaritunumbriliste alagruppide teise koha omanikud.
Poolfinaalgruppides on mängupäevade arv 5, sest igast alagruppist sai kummassegi poolfinaalgruppi ainult 1
võstkond.

Poolfinaalgruppides 1. ja 2. koha saavutanud võistkonnad moodustavad esimese finaalgrupi, kus selgitatakse kohad
1 - 4. Poolfinaalgruppides 3. ja 4. kohale jäänud võistkonnad moodustavad II finaalgrupi, kus selgitatakse kohad 5
- 8 jne.

Kolmeetapiliste võistluste puhul võib kasutada termineid: alagrupid, vaheturniirid/-grupid,
finaalturniirid/- grupid.

Mitmeetapiliste turniiride puhul tuleb arvestada, et mida rohkem on alagruppe ja mida vähem võistkondi pääseb
edasi järgmisse etappi, seda suurem on juhuslikkuse osa. Juhuslikkuse vältimiseks on soovitav igast turniiritabelist
lubada järgmisse etappi vähemalt kaks osavõtjat. 
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Mängude  ka lender  j a  a jakava .  Loos im ine  ja  pa igu tamine
Pärast osavõtjate turniiritabelisse loosimist saab koostada mängude kalendri. Eelpooltoodud tabeleid kasutades
asendatakse numbrid võistkondade nimedega. Lisada tuleb veel võistluspaik ja kellaaeg.

Mängude kalendri koostamiseks on vaja kindlaks määrata

osavõtjate arv
mängupäevade arv
tabel, mille järgi leitakse mängude järjekord
korraldada osavõtjate loosimine.

Voorudes omavahel kohtuvatest võistkondadest on alati esimesena märgitud võistkond väljakuperemees.
Välajakuperemees kannab tavaliselt heledat võistlusvormi kui juhendis ei ole fikseeritud vastupine variant. Kui
võistlused viiakse läbi üksikute kohtumistena eraldi võistlussaalides, siis peetakse mäng esimesena märgitud
võistkonna väljakul. Sellel on suur tähtsus, sest statistika andmetel on koduväljakul mängides võiduprotsent
suurem.

Loosimine ja paigutamine

Võistkondade loosimisel kasutatakse kolme moodust -

üldine loosimine leiab kasutamist siis, kui kõik osavõtjad kantakse ühte turniiritabelisse
loosimist koos paigutamisega kasututatakse mitmeetapiliste turniiride puhul, et vältida tugevate või
vastupidi, nõrgemate võistkondade sattumist ühte alagruppi. Sellises olukorras hajutatakse tugevamad
võistkonnad. On oluline, et selline paigutamine oleks sätestatud ka võistlusjuhendis
üldise paigutamisega pannakse kõik osavõtjad järjekorda vastavalt eelmiste samalaadsete võistluste
tulemustele või edetabelile. Alates esimesest alagrupist ja kõige tugevamast osavõtjast, kirjutatakse
osavõtjad järjekorras siugleva joone põhimõttel alagruppidesse. 

Näiteks 8 võistkonna paigutamine kahte alagruppi -

I alagrupp II alagrupp

1. --------------------------------- 2.

4. --------------------------------- 3.

5. --------------------------------- 6.

8. --------------------------------- 7.

Selline paigutamine annab võimaluse enam - vähem võrdsete alagruppide moodustamiseks.
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Taga jä rgede  pa igu tamine  tu rn i i r i t abe l i s se  j a  paremuse  se lg i tamine

Pärast iga mängu lõppu kantakse tulemus turniiritabelisse. Kõige lihtsam moodus on ainult tagajärje märkimine.
Suuremate tabelite juures on paraku keeruline võitude ja kaotuste kokkulugemine, sest arve on väga palju.
Seepärast kasutatakse sageli moodust, kus tagajärje juurde märgitakse ka punktid. 

Näiteks on käsipallis üldlevinud tagajärgede hindamise selline skaala, kus võit annab 2 punkti, viik 1 ja kaotus 0
punkti.

Mängu tagajärje märkimise lahtrisse kirjutatakse kriipsu peale võidu, viigi ja kaotuse "hind" punktides ja joone alla
mängu lõpptulemus. Paremusjärjestuse määrab kogutud punktide üldarv.

Paremusjärjestuse selgitamine

Ringsüsteemis korraldatud võistluste puhul on paremusjärjestuse määramise aluseks võistkonna poolt kogutud
punktide arv. Sportmängudes, kus lõpptulemuses viiki ei tunnistata, kasutatakse skaalat, kus võit võrdub 1
punktiga ja kaotus 0-ga. 

Mängudes, kus mäng võib lõppeda ka viigiga (näit.jalg-,käsipall,jäähoki), on võit väärt 2punkti, viik 1 ja kaotus
0punkti. Põhimõtteliselt võib aga kasutada mistahes skaalat.

Olukorras, kus kahel võistkonnal on võistluse lõppedes ühe palju punkte, saab üldjuhul määravaks
omavahelise mängu tulemus - kes selle võitis, saab ka parema koha. Võib kasutada ka kogu turniiri vältel
saavutatud korvide, väravate, geimide vahet/suhet. Mängudes, kus võistlus võib lõppeda viigiga, tulebki sellist
moodust kasutada.

Eristama peab mõisteid vahe ja suhe. Neil on suur erinevus.

vahe on arv, mis saadakse, kui ise saavutatud väravate/korvide üldarvust lahutatakse endale
visata lastud väravate/korvide arv. Vahe võib olla nii positiivse kui ka negatiivse märgiga. Mida suurem
vahe, seda parema koha saab võistkond. Ühe turniiritabeli ulatuses peavad kõik positiivse ja negatiivse
märgiga arvud taanduma nulliks. Vastasel juhul on tegemist arvutusveaga.
suhe on arv, mis saadakse võidetud geimide/löödud väravate jagamisel kaotatud
geimidega/väravatega. Mida suurem on jagatis, seda parema tulemuse saavutab võistkond.

Olukorda, kus kolmel ja enamal osavõtjal on võrdne arv punkte, nimetatakse "surnud ringiks". Sellisel
puhul arvestatakse omavaheliste mängude korvide/geimide/väravate vahet ja selle alusel määratakse
paremusjärjestus. Kui ka see arv juhtub võrdne olema, siis võrkpallis arvestatakse võidetud ja kaotatud
geimipunktide vahet, teistes mängudes aga kogu turniiri korvide/väravate vahet.
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Nä ide -  r ingsüs teemis t
Vaata näiteid Eesti Petanque Liidu kodulehelt, kuidas ringsüsteemi kasutamist planeeritakse.
Näide siit: http://www.petanque.ee/mangust/voistlussysteemid-ja-tabelid/
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Õppeü lesanne  1  

1. Mitu mängu tuleb korraldajal läbi viia, kui kasutusel on ringsüsteem ja osalejaid on registreerunud 7
võistkonda?

2. Võistlustel selgus, et kolme osaleja matśides võistis Mari Jürit, aga Jüri võitis Kadrit ja Kadri kaotas Marile.
Milline on paremusjärjestus?

3. Ringsüsteemi korral on mänge paarisarvu osalejate arvuga võrreldes.....
4. Ringsüsteemis peetud võistlustel selgusid allolevad tulemused. Koosta turniiritabel ja selgita

paremusjärjestus osalejate A,B,C, D osas! Arvesta, et juhendi järgselt saab võitja 2p ja kaotaja 1p.

Osalejate paarid ja tulemused: 
A-D 24-12
C-B 30-11
D-B 19-18
A-C 28-23
B-A 15-30
C-D 33-29
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S isene

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega isikud.
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1 .  R ingsüs teem
Ring- ehk turniiri- ehk punktisüsteemi korral kohtub iga võistkond/võistleja järjekorras kõigi
vastasvõistkodadega/vastasmängijatega. Vastavalt kogutud võitude (punktide) arvule selgitatakse võitja ja kõik järgnevad kohad. 

Selle süsteemi rakendamisel on positiivne:

väga täpne paremusjärjestuse selgitamine
juhuslikkust on vähe

Negatiivne:

rohkearvulise osavõtu korral nõuab palju aega
võistluse kestus võib kujuneda väga pikaks

Ringsüsteemil on kaks varianti:

kõik võistkonnad paigutatakse ühte tabelisse

võistkonnad jagatakse alagruppidesse (kahte, kolme või enamasse sõltuvalt osalejate arvust). See variant võimaldab vähendada
mängupäevade arvu aga ei ole enam nii objektiivne, sest juhus hakkab rolli mängima (missugusesse alagruppi satud,kui tugevad
vastased seal on jne). Samas võib alagruppidesse ka eeldatavad tugevamad paigutada ja nõrgemad loosida, et vältida paremate
võistkondade sattumist ühte alagruppi.

Mängude arv

Võistlust organiseerides tuleb esmalt kindlaks teha kui palju kulub aega võistluste korraldamisele. Ringsüsteemi puhul on selleks kaks
võimalust: 

lugeda mängude arvu valmis tehtud turniiritabelist. Kõikide tabelis olevate tühjade ruutude arv tuleb jagada kahega või lugeda
ainult „mustadest" ruutudest ülal/allpool olevad tühjad ruudud kokku 

valemi kasutamine  abil, kus x on kohtumiste arv ja n võistlustest osavõtjate arv.

Näiteks: kuue osavõtja korral saame arvutada mängude arvu järgnevalt 

Kindlasti on aja kokkuhoidu arvestades nimetatud valemi kasutamine mõtekas.
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2 .  Vä l ja langemissüs teem
... ehk karikasüsteem ehk ühe kaotuse süsteem

Selle võistlussüsteemi põhimõte on, et kaotuse (või kaotused) saanud osavõtja langeb edasisest konkurentsist välja. Kaotuseta jäänud
osavõtja on aga võistluse võitja. Selle võistlussüsteemi rakendamisel on kaks poolt:
Positiivne 

võimalik suur osalejate arv
lühike ajavahemik

Negatiivne 

võimalik selgitada ainult võitjat ja teise koha omanikku
pooled osavõtjad langevad edasisest võistlusest välja juba pärast esimest mängu
juhuslikkuse osakaal suur
võistkondade loosimise osakaal on väga suur

Väljalangemissüsteemil on kaks põhilist varianti -

ühe kaotuse ehk ühe miinuse süsteem ehk karikasüsteem
kahe kaotuse ehk kahe miinuse süsteem.

Alljärgnevalt keskendume ühe kaotuse süsteemile, mis on kergem variant ja toodud näiteks tabeli 16 osavõtjaga

Horisontaaljoone peale kantakse osavõtja nimi, püstjooned tähistavad mänge ja nende lugemisel saame fikseerida mängude arvu. 

Piltlikult on näha, et pärast omavahelist mängu pääseb kahest osavõtjast edasi ainult võitja.

Tabeli täitmise põhimõtted. Väljalangemissüsteemi puhul koostatakse kõigepealt tabel. Siis kantakse osavõtjad (loosimine või
paigutamine) tabelisse. Vooru mõiste on siin sama mis ringsüsteemis. Esimeses voorus kohtuvad kõrvuti olevad numbrid - 1 ja 2, 3 ja 4
jne. Teises voorus kohtuvad esimeses voorus võitnud osavõtjad samas järjekorras - esimese paari võitja teise paari võitjaga jne. Nii
peetakse mängud joonestiku lõpuni. Viimase vooru kohtumist, kus osaleb kaks osalejat, nimetatakse finaaliks, eelviimast vooru
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(osalejaid 4) poolfinaaliks. Poolfinaalide võitjad saavad õiguse mängida finaalis, kaotajad jagavad 3.-4. kohta.

Paremaks orienteerumiseks tabelis märgitakse esimese vooru horisontaaljoonte otstesse osavõtjate järjekorranumbrid ja vertikaaljoonte
juurde ringi sisse mängude järjekorranumber. Mängu võitja kantakse mängijatepaari ühendava joone peale ja tulemus selle alla.
Väljakuperemeheks on alati tabelis ülemisel joonel asuv osavõtja.

Kui osavõtjaid on 2 või 2 mingis astmes, siis alustavad kõik osalejad mänge esimeses voorus ja tabel on sellisel juhul korrapärane.
Kui aga osavõtjate arv ei vasta arvule 2 mingis astmes, siis alustab osa võistlejaid mänge I, osa II voorus ja tabel on esimestes
voorudes ebakorrapärane. Tavaliselt kantakse sellisel juhul I vooru osalejad tabeli keskmisse osasse.

 

Paaritu arvu osavõtjate korral peetakse tabeli esimeses pooles I voorus üks mäng rohkem, otse II vooru saajaid on tabeli alumises
osas ühe võrra rohkem
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Mängude arv ühe kaotuse süsteemi puhul on alati ühe võrra väikse osavõtjate arvust.
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Lahendage juhtum:

Eelregistreerimiseta koolivaheaja lauatennise turniirile noortekeskusesse saabus 13 osalejat. Leidke
sobivaim mängude süsteem ja esitage see koos kõikide vajalike lisade ja täpsustustega, et turniir saaks
edukalt toimuda.
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3 .  Segasüs teemid

Võistluste korraldajatel on sageli vaja kasutada ring-ja väljalangemissüsteeme kombineeritult, kasutatakse segasüsteeme. Selline
vajadus tekib, kui osalejate arv on väga suur või kui võistlemise aeg on piiratud. Samuti kasutatakse segasüsteemi noorte
meistrivõistlustel.

Enamasti on kasutusel esmalt ringsüsteem, kus osalejad/võistkonnad on jagatud alagruppidesse kas paigutuse või võimalusel/sobivusel
ka loosi teel. Vastavalt juhendile määratakse edasiselt alagruppides ringsüsteemi kasutades paremusjärjestus ja edasiselt on samuti
juhendis määratud süsteemi järgnevus- kas siis võistlevad edasi erinevate rühmade võitjad omavahel ja viimased omavahel või
kasutatakse erinevaid nn risti-mänge kohtade lõplikuks selgitamiseks. Sageli kasutatakse pärast ringsüsteemi play off mänge- võitja
saab teatud arvu võitude korral (s.o. määratud juhendiga) edasi võistelda või ongi võitja.

Kasutatakse ka vastupidiselt: esmalt ühe kaotuse süsteemi ja seejärel finaalvõistlustel ringsüsteemi.

NÄIDE 1: Kuue võistleja võistlusel kasutatakse segasüsteemi selliselt, et algul on osalejad ringsüsteemis mängimas kahes loositud
alagrupis (A,B) ning edasiselt kohtuvad I-II kohale mõlema alagrupi parimad, III-IV kohale alagruppide teised ning 5.-6.kohale.

NÄIDE 2: Kuue võistleja võistlusel kasutatakse segasüsteemi, kus algul on osalejad ringsüsteemis mängimas kahes loositud alagrupis
(A,B) ning edasiselt kohtuvad 5.-6.kohale alagruppide viimased osalejad; seejärel nn ristimängudes võistlevad alagruppide võitjad teise
alagrupi teise koha saavutanuga. Edasi mängivad viimaste risti-mängude kaotajad omavahel 3.-4.kohale ja ristimängude võitjad
esikohale ehk finaalis.

NÄIDE 3: Noorte Meistrivõistlustel korvpallis neidudele, mängitakse erinevates vanustes algul 1 või 2 ringi ringsüsteemis (vastavalt
juhendile), edasi kahes vahegrupis samuti ringsüsteemis ning edasiselt väljalangemissüsteemis ehk play-off´i, kus eelringide 2 parimat
otse finaalnelikusse pääsevad ja teised osalejad vastavalt eelmängude 3.-6. ning 4.-5. võitjad ja finaalipaarid selgitavad.
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Esitage sobivalt laagri tegevuskavasse kaks spordiüritust, kus saaks kasutada erinevaid võistlussüsteeme.
Koostage selleks juhendid ja lisage vajalik turniiritabel või joonis, mängude ajakava.
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4 .  E t teande  ja  võ i t j a  l auas  süs teemid

Etteande-süsteem

Süsteemi kasutades tekitatakse ühele võistkonnale/osalejale ebavõrdne olukord kohtumise või võistluse alguseks võrreldes vastas(t)ega.

Nimelt antakse ühele võistlejatest edu (teatud punktid, väravad, korvid) või selgitatakse edu mingi (kontroll)harjutusega: näiteks
korvpallis visked 1min jooksul, kusjuures tabamuste arv punktides kindlustab viskajale mängueelse edu (näiteks mäng algab seisult
12:0). Edasi kulgeb võistlus tavapäraselt.
Lastele võib edu saavutamiseks tekitada teatud võistluse kehalistes harjutustes või elementide sooritamisel- näiteks harjutuste/võistluse
võitja saab edu +8p.

Etteande- süsteemi sobib kasutada ka treeningprotsessis, seda juhtudel, kui juhendaja soovib mänge huvitavamaks (ebatavalisteks)
muuta või kui on vajadus kasutada ilmselgelt tugevamat võistkonda nõrgemate või vähemosavate noorte võistlejate vastu
treeningülesannete lahendamiseks või kontrollimiseks. 

Võitja lauas- süsteem

Süsteem on laialdaselt kasutusel n-ö vabaaja tegevuste korral. Toimub põhimõttel, et võistluses selgunud võitja mängib edasi uue
vastasega, kes ootabki "võitja lauas" asetumist eelnevalt kindlaks lepitud korra järgi (järjekord!). 
Enim kasutatakse seda 1-1 või paarismängude korral näiteks koroonas, lauatennises, sulgpallis, ka võitlusaladel jms.
Vajadusel saab reguleerida võitja lauas osalust, piiritledes mängude/kohtumise maksimaalset arvu, et ka teised noored saaksid vahepeal
võistelda.
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5 .  Võ i s t lus t  mõju tavad  t ing imused

Noorte juhendaja peaks teadma, et võistlustel mõjutavad osalejaid mitmed erinevad tingimused ja asjaolud. Noorte toetamine ja
suunamine õigetele tegevustele, rahulikule ettevalmistusele ja osalusele aitavad kindlasti noori. Mõjutavad tingimused ei sõltu üldjuhul
võistlussüsteemidest ja esitatakse alljärgnevalt:

1.    Võistluskoha iseärasused
Seoses spordi prestiiźikuse ja sportlastevahelise konkurentsi tõusuga muutub võistluspaiga osatähtsus üha suuremaks. Oma ja võõra
väljaku faktor on tähtis võistlustaktika määramisel sportmängudes. Jalgpallis on kaheringilistel võistlustel võrdsete punktide korral võitja
see võistkond, kes lõi võõral väljakul rohkem väravaid. Koduväljaku eelis on üldtuntud kõigil spordialadel.

2.    Pealtvaatajate käitumine 
Pealtvaatajad oma käitumisega loovad võistluste psüühilise fooni. Poolt- või vastuolek (eetiliste normide piires) mõjutab sportlast
psüühiliselt, kutsudes esile positiivse või negatiivse emotsionaalse fooni. Seda tuleb arvestada võistkondade ja sportlaste taktikaliste
plaanide koostamisel.

3.    Võistluspaiga sisustus
Olulised on võistluspaikade korrasolek, moodne inventar, valgustus, põranda- ja rajakate. Võistlustaktika valikul on oluline teada ka
võistluste aega( hommikul, päeval, õhtul), ajakava (harilik/ebaharilik), sportlaste elukoha kaugust võistluspaigast, puhkuse võimalusi
jms.

4.    Võistluskoha geograafiline asend
Võistlustegevust mõjutavad kliima-ja ajavöönd. Klimaatilised tingimused on seotud päikesekiirgusega, temperatuuriga, õhu niiskusega,
võistluspaiga kõrgusega merepinnast jne. Oluline on ka ajavööndi arvestamine.
Võistlustegevuse planeerimisel tuleb arvestada klimaatilisi ja ajalisi iseärasusi. Ajalised iseärasused mõjutavad sportlaste liigutuslikku ja
vegetatiivset rütmi.

5.    Kohtunikutegevus. 
Võistluste korraldajad peavad kindlustama võistlused kvalifitseeritud ja objektiivsete kohtunikega. Nagu igasugune inimtegevus, on ka
kohtunike tegevus subjektiivne. Eriti torkab see silma teise ja kolmanda grupi spordialade puhul (sportmängud, kahevõistluse alad jm).
Paljudel spordialadel(sport-ja iluvõimlemine, iluuisutamine jm) puuduvad täpsed hindamiskriteeriumid. Raske on hinnata üheselt
artistlikkust, väljenduslikkust, originaalsust, keerukust jt näitajaid, millest sõltub sporditulemus. See tähendab, et võistlusplaani
koostamisel tuleb arvestada kohtunike koosseisuga, kohtunike hindamise maneeriga, võimalike subjektiivsete hinnangutega.

6.    Treeneri käitumine
Vaatamata treenerite käitumise üldtuntud normidele (osaliselt määratud võistlusmäärustega) mõjutab nende käitumist võistluspinge.
Treener võib mõjuda võistlejale positiivselt, segavalt või neutraalselt. Kvalifitseeritud sportlane, tundes oma treeneri käitumist
võistlustel, arvestab treeneri võimaliku sekkumisega võistluste käiku. Treeneril peavad olema varuks võistlustegevuse muutmise
võimalikud variandid, ta peab vältima emotsioone, konflikte.
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Mõtisklege juhtumi üle ja leidke vastused:

Noorte rühm(14 in) koos juhendaja saabus turniirile kl.8.00. Võistluste organiseerijad täpsustasid ajakava ning
kokkuvõttes kestsid võistlused kl. 9.00-17.00. Selgus, et kuna üks vanuserühm jäi täitumata, liideti kaks vanuserühma
ühte arvestusse. Mängud peeti välisväljakutel. Mänguaeg oli tavapärasest pisut lühem (4x8min). Tavaliselt harjutasid
noored õhtupoolikuti spordisaalis. Kohalike võistkondade toetajaid oli väga palju- kaasnevalt lärmi, vilesid,
pasunahüüdeid. Võistkond esines keskpäraselt, saades 3võitu ja 4kaotust.

Millised tingimused võivad selles olukorras noori mõjutada?
Vaadke näidet keskendumisest... Mida täheldasite?
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6 .  Võ i s t lus tu lemuste  määramine

Võistlustulemuse määramise viisi alusel jagatakse spordialad nelja gruppi.

1.    Tulemus määratakse objektiivsete kvantitatiivsete ühikutega (s, m, kg, jt
Sellesse gruppi kuuluvad järgmised spordialad:
a)    Suhteliselt püsivate võistlustingimustega alad (kergejõustik, ujumine, tõstmine, jalgrattasport, laskmine, uisutamine jt).
Nendel aladel korraldatakse võistlused standardsel areenil (staadion, bassein, lasketiir jms).
b)    Ebapüsivate võistlustingimustega alad (murdmaa-ja mäesuusatamine, purjesport, jalgratta maanteesõit jms). Neil aladel
iseloomustab võistlusi trassi profiili ja tingimuste muutumine, mis esitab sportlastele lisanõudmisi. 
Nendel spordialadel on võistlustegevuse iseärasuseks see, et sportlane teab eelnevalt enda ja vastase reaalset taset. See võimaldab
täpsemalt planeerida võistlustulemust ja valida õige võistlustaktika.

2.    Tulemus määratakse tingühikutes kohtunike subjektiivse välise mulje põhjal
Hinnatakse harjutuse sooritamise täpsust, keerukust ja ilu. Sellesse gruppi kuuluvad järgmised spordialad:
a)    Sport-ja iluvõimlemine, akrobaatika, vettehüpped, sünkroonujumine jt.
b)    Suusahüpped, iluuisutamine jt.
Suushüpetes sõltub lõpptulemus hüppe pikkusest ja sooritamise tehnikast, iluuisutamises kohtunike antud punktide ja kohtade
summast.

3.    Tulemus määratakse lõppefektiga (võit teise üle) või eelistusega tingühikutes (punktides)
Eristatakse kolme alagruppi: 
a)    tulemus määratakse saavutatud lõppefektiga kindla ajalimiidi piires (sportmängud- jalgpall, jäähoki, korvpall jt). Võidu saavutab
rohkem punkte kogunud võistkond.
b)    alad, kus vaatamata ajalimiidile võib saavutada enneaegse võidu (maadlus, poks,  vehklemine jt): puhas võit (nokaut poksis,
seljavõit maadluses); vajaliku arvu punktide saamine enne ajalimiidi ammendumist (vehklemine).
c)    alad, kus võit saavutatakse limiteeritud lõppefektiga, piiramata aja jooksul (tennis, lauatennis, võrkpall jt).

4.    Komplekssed spordialad (moodne viievõistlus, laskesuusatamine, kümnevõistlus jt), kus lõpptulemus määratakse
mitme erineva ala hindamisega tingühikutes (punktid)
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Kordamisküs imused

1. Mis on ringsüsteemi plussid ja miinused?
2. Nimeta mängude arvu leidmiseks sobiv valem ja täpsusta tähistusi?
3. Mis on oluline väljalangemissüsteemi kasutamisel?
4. Milliseid teisi võistlussüsteeme kasutatakse veel ja millal?
5. Mida sisaldab võistlusjuhend?
6. Nimeta võistlustulemuste määramise viise tuues näiteid erinevatelt spordialadelt!
7. Millised tingimused võivad mõjutada võistlejaid?
8. Kuidas nimetatakse erinevates mängudes mänguperioode- korvpallis, võrkpallis, jalgpallis, tennises, sulgpallis, käsipallis?
9. Koosta turniiritabel nelja võsitkonna(A,B,C,D) osaluse kohta ja määra paremusjärjestus:

D-C   21-25
B-A   25-19
B-D   25-17
A-D   21-25
C-B   22-25
A-C   20-25
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Ava leh t

Õpiobjekt on koostatud TPS üliõpilastele ja teistele õppijatele, kellel on huvi või vajadus
korraldada noortele spordivõistlusi ja turniire, kus paremusjärjestuse selgitamiseks saab
kasutada võistlussüsteemi.

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel andes ülevaate võistlussüsteemidest ja nende
iseärasustest ning olulisemat võistlustingimuste ning -tulemuste määramisest.

Õppija saab õpitut kontrollida õppeülesannete ja kontrollküsimustega.

Käsitletavad teemad:                                    

ringsüsteem
väljalangemissüsteemid
segasüsteemid
etteande ja võitja lauas süsteemi kasutamine
võistlustegevusi mõjutavad tingimused
võistlustulemuste määramine
võistlusjuhend

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale, jooniseid, fotosid (13), video, linke näidistele
Õppeülesandeid on  4, lisaks kordamisküsimused

Materjal on valminud BeSt programmi raames                              

Koostaja: Maarika Veigel MA/ TPS lektor

Autori Maarika Veigel teos pealkirjaga Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile
viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Mängude kalender ja ajakava. Loosimine ja paigutamine
Tagajärgede paigutamine turniiritabelisse ja paremuse selgitamine
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Õppeülesanne 1
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Võ is t lus juhend
Võistlusjuhendi koostamine on iga ametliku võistluse organiseerimise ja läbiviimise aluseks. 
Mida tähtsam on võistlus, seda üksikasjalikumalt on fikseeritud kõik võistlusega seonduv. Kõige olulisemad punktid juhendi koostamisel
on: sihtgrupp/osalejad, võistluste süsteem, paremuse määramine. 
Võimalike üleskerkivate probleemide ennetamist silmas pidades peavad need olema sõnastatud täpselt ja kõigile üheselt mõistetavalt. 

Juhendi koostamisel tuleb kirja panna võistluse nimi ja spordiala. 

1. Võistluse eesmärk ja ülesanne -tuleb lahti kirjutada, mis on võistluste eesmärk ja ülesanded. 

2. Aeg ja koht - millal ja kus täpselt võistlused toimuvad. Võistluspaiga aadress, telefoni numbrid, meili aadress jne.

3. Juhtimine - missugune organisatsioon on peakorraldaja, kes teda esindab ja kelle poole pöörduda küsimuste kerkimisel. Konkreetse
isiku/te kontaktandmed (aadress, telefoni numbrid, meili aadress, skype).

4. Osavõtjad - selgitatakse kellel ja missugustel tingimustel lubatakse osaleda (vanus, tase jne.). 

5. Võistluste süsteem - selgitatakse täpselt antud võistlustel rakendatavat süsteemi ja täpsustatakse vajadusel tingimusi (mängu
ajaline kestvus, parem mitmest geimist jne)

6. Paremusjärjestuse selgitamine - selgitatakse, kuidas hinnatakse võitu, kaotust ja võistlustest loobumist. Seejärel käsitletakse
paremusjärjestuse määramist olukorras, kus kaks, kolm või enam võistkonda saavad ühe palju punkte.

7. Autasustamine - märgitakse ära missuguste auhindadega (karikas, diplom jm) paremaid võistkondi ja nende mängijaid
autasustatakse. Tavaliselt on fikseeritud ka autasustatavate (treenerid, mängijad, abipersonal) arv.

8. Majandamine - tuuakse välja, missugused kulutused tuleb võistlustest osavõtu korral tasuda ja mis kuupäevaks.

9. Registreerimine - fikseeritakse, mis kuupäevaks täpselt, millises vormis tuleb esitada võistkonna ja mängijate nimeline
ülesandmine. Selgitatakse, kas pikemalt kestva võistluse käigus on võimalik teha lisaregistreerimisi ja mis tingimustel see toimub jm.

10. Üleskerkinud küsimuste lahendamine - määratakse, kes lahendab võistluste organiseerime ja läbiviimise käigus üleskerkinud
küsimused ja missugused on tingimused nende esitamiseks ning lahendamiseks (näit. protesti esitamine, tagatismaks, selle
tagastamise/mittetagastamise tingimused).

Lisaks eeltoodule võib juhendis olla veel ka täiendavaid punkte. 

Üldjuhul kehtib madalamal tasemel korraldatavatel võistlustel põhimõte - mida lühem juhend, seda parem. 
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Nä ide -  võ i s t lus juhend

Antud juhendis selgitatakse, et võistlused toimuvad kahe kaotuse(miinuse) süsteemis (p.7):

Juhend 2009a Rannavõrkpallisari naiskondadele

1. Eesmärk ja ülesanne
Võistlused viiakse läbi selgitamaks Eesti 2009.a. sarja võitjad rannavõrkpallis ning rannavõrkpalli populariseerimiseks

2.Võistluste läbiviimise aeg ja koht
Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 06.juuni kuni 26.juuli 2009. Võistluspaigad ning täpsed toimumise ajad leiad lisatud karikavõistluste
kalendrist. Kvalifikatsiooni turniir algab laupäeval kell 16.00. Põhivõistlus kaheksa paari osalusel pühapäeval kell 10.00

3.Registreerumine
3.1. Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Eesti Võrkpalli Föderatsiooni koduleheküljel jooksva nädala teisipäeval
kella 20.00-ni.
3.2. Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule. 
3.3. Vabade kohtade olemasolul saab turniirile registreeruda peakohtuniku otsuse alusel ka võistluspaigas enne kella 09.30

4.Osalejad
Kõikidel turniiridel (v.a. Eesti meistrivõistlustel 25. - 26.juulil) võivad lisaks Eesti Vabariigi kodanikele osaleda ka välisriikide kodanikud

5.Võistlusvorm
Võistkonna kaaslastel peab olema ühtne (sama värv, sama lõige ) võistlusvorm.
Korraldajate nõudmisel on mängijad kohustatud kandma organisaatorite poolt antud võistlussärke mängu eelsel soojendusel, mängu
ajal, autasustamistseremoonial ning võistlusjärgsel pressikonverentsil

6.Võistluspall
Mikasa VLS 200

7.Võistluste süsteem
7.1.Põhiturniir
Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi

Üldjuhul viiakse põhiturniirid läbi kahe miinuse süsteemis, kuid kohtunike kogul on õigus seoses osalejate suure (või väikese)
arvuga teha võistlussüsteemi valikul muudatusi. 
4 esimest paari edetabeli alusel on kindlustanud koha otse põhiturniiril. Korraldajate otsusel võidakse anda kuni 2 Wild Card`i. Läbi
vajadusel toimuva kvalifikatsiooni turniiri pääseb põhiturniirile veel 2 paari. Juhul kui Wild Card`e antakse vähem välja, siis saab
kvalifikatsiooni turniirilt edasi vastavalt rohkem paare. 
Wild Card`ide andmise otsustab RVT volitusel võistluste peakohtunik.
Otse põhiturniirile pääseb edetabeli alusel kuni 2 välispaari. 

Turniiritabelisse paigutamine toimub mängijate individuaalsete edetabeli punktide liitmise alusel. Eesti paarid, kes võistlevad
rannavõrkpalli rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, säilitavad nende võistluste ajaks oma edetabelikoha turniiritabelisse paigutamisel. 
Turniiritabelisse paigutamise aluseks on Eesti 2009.a. rannavõrkpalli individuaalne edetabel. Esimesel turniiril on aluseks Eesti 2008.a.
edetabel. 
Korraldajad võivad turniiritabelisse paigutamisel teha erandeid vaid välispaaridele, kelle tase on võrreldav Eesti kolme tugevama paari
omaga ning kelle edetabeli koht ei ole objektiivsetel põhjustel piisavalt kõrge.
Mängud peetakse parem 3-st geimist 21 punktini vahega vähemalt 2 punkti.Otsustav geim mängitakse 15 punktini, vahega vähemalt 2
punkti

7.2.Kvalifikatsiooniturniir 
Kvalfikatsiooniturniir mängitakse juhul, kui eelregistreerunud on rohkem kui 8 paari. Kvalifikatsiooni turniir algab laupäeval kell 16.00.
Võistlussüsteemi määrab võistlusi korraldav kohtunike kogu. Pühapäeval toimuvale põhiturniirile pääseb edasi kuni 4 paari,
vastavalt sellele, mitu Wild Card`i on turniriile välja antud

8. Võitjate selgitamine ja autasustamine
Iga turniiri kolme paremat võistkonda autasustatakse auhindade ning diplomitega. Eesti 2009.a. sarja võitja rannavõrkpallis selgitatakse
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20.juunist kuni 26.juulini 2009.a. toimuvate turniiride põhjal. Sarja arvestusse lähevad võistkonna, s.t koos mängitud turniiride
tulemused. 
Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistkonda, kellel on rohkem kõrgemaid kohti turniiridel. Selle võrdsuse korral saab otsustavaks,
kes sai parema koha viimasel turniiril.
Sarja võistluste võitja saab nimetuse Eesti 2009.a. sarja võitja ning autasustatakse esikoha karikatega. Teiseks ja kolmandaks tulnud
võistkondi autasustatakse karikatega 

9.Võistluste korraldamine
Võistluste korraldamise eest vastutab Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli komisjon koos turniire läbiviivate organisaatoritega. Kulutused,
mis on seotud võistlejate võistlustele sõidu, majutuse ja toitlustamisega kannavad võistlejaid lähetavad organisatsioonid või sportlased
ise. 
Käesoleva juhendiga mitte reguleeritud küsimused lahendab RVT.
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Vooru  mõ is te  j a  mängude  jä r jekord

Kõrgemal tasemel korraldatavate võistkondlike mängude puhul näevad võistlusmäärused ette igale võistkonnale ainult ühe mängu
päevas. Et teada saada, mitu päeva kulub sellisel juhul võistluste läbiviimiseks, tuleb appi võtta  vooru mõiste. Voor on osavõtjate
selline paaridesse jaotamine, kus kõik osavõtjad saavad üheaegselt mängida. 

Näide: kuue osavõtjaga turniiril on ühes voorus kolm paari, seega on kolm mängu. Seitsme  osavõtja puhul on ühes voorus samuti kolm
mängu, aga üks võistkond on mänguvaba.

Igas voorus on osavõtjate arvust poole vähem mänge.  

Näiteks kaheksa osavõtja korral on ühes voorus 4 mängu,  kümne puhul viis jne. Paaritu arvu osavõtjate puhul tuleb lahutada
üks(mänguvaba) ja ülejäänud arv jagada kahega.

Reeglina püütakse võistkondlikes mängudes pidada üks voor päevas. Sellisel juhul on voorude ja mängupäevade arv võrdne. Kui olud
sellist korraldust ei võimalda, siis peetakse ühe vooru mängud mitme päeva jooksul.

Korraldajal on seejärel oluline teada, kui suur on voorude arv ühel turniiril? Voorude arv on osavõtjate paarisarvu juures
osavõtjate arvust ühe võrra väiksem. Näiteks  kuue osavõtja puhul on viis vooru, kümne osavõtja korral üheksa vooru jne. Paaritu
arvu korral võrdub voorude arv osavõtjate  arvuga, sest igal osavõtjal tuleb olla ühes voorus mänguvaba. Seega viie
osavõtjaga turniiril tuleb mängida viis vooru, seitsme osavõtja puhul seitse vooru jne.

Olukorras, kus me rakendame võistluste läbiviimisel alagruppe, tuleb erinevate alagruppide, poolfinaalturniiride jm puhul teha arvutused
iga turniiritabeli kohta eraldi. 

Mängu järjekord

Võistlustel on mängu järjekorral väga suur tähtsus. On tähtis, kas kõige olulisema vastasega kohtutakse esimeses või viimases voorus ja
kas mängitakse tugevamate vastastega järjest. Mängujärjekorra leidmiseks kehtivad kindlad moodused.

Üheks võimaluseks on kasutada lihtsustatud tabelit, kus koostamise aluseks võetakse paarisarv osavõtjaid. Kui osavõtjaid on paaritu
arv, siis lisatakse osavõtjaid tähistavale numbrile veel 0. Osavõtja, kelle paariliseks on 0, jääb antud voorus mänguvabaks.

Algul märgitakse voorude tähised vasakult paremale alates esimesest. Seejärel kirjutatakse I vooru alla vasakpoolsesse tulpa pooled
osavõtjad, alustades number ühest suurenevalt. Samal põhimõttel kirjutatakse parempoolsesse tulpa teine pool osavõtjaid, alustades
kõige alumisest reast. Teineteise vastas olevad numbrid ühendatakse kriipsukesega ja nii moodustuvad esimeses voorus omavahel
kohtuvad paarid. Näiteks on 6 osavõtjat:

I voor

1 - 6

2 - 5

3 - 4

II vooru paaride kindlasmääramiseks jääb nr.1 paigale, ülejäänud numbrid liiguvad vastupäeva ühe koha võrra edasi: vasakpoolse tulba
alumine number läheb parempoolse tulba alumiseks, parempoolse tulba ülemine number liigub vasakpoolsesse tulpa nr.1 alla. Ja nii kuni
viimase vooruni (n-ö tilgakujuliselt)

Alljärgnevalt näide mängude järjekorrast viie osavõtja puhul:

Mängujärjekorra määramiseks võib lihtsustatud tabeli aluseks võtta siis, kui mängud toimuvad ühes paigas. Nimetatud tabeli
kasutamisel võib vajadusel osavõtjate loosimisel anda kahele tugevamale numbrid 1 ja 2, mis tõstab võistluste pinget, sest nad
kohtuvad omavahel alles viimases voorus. 
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Mängu  jä r jekor ra  tä ius ta tud  tabe l  
Selle alusel korraldatakse enamik sportmängude võistlusi. See tabel toob meile kasutusele mõiste - väljaku peremees, millest
täpsemalt alampeatükis Mängude kalender ja.... 
Alljärgnevalt  mängujärjekorra tabelid sagedamini esinevate osavõtjate arvuga.

Osavõtjate arv 3 või 4

Sulgudes olev number tähendab võistkonda, kes on kolme osavõtja korral selles voorus mänguvaba.
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Mi tmeetap i l i sed  tu rn i i r i d

Osavõtjaterohked võistlused pole ringsüsteemis otstarbekad suure arvu mängupäevade tõttu. Niisugusel puhul korraldatakse võistlused
kahes etapis - algul mängud alagruppides, siis finaalgruppides. Kusjuures mõlemal etapil on võimalik kasutada ringsüsteemi.

Kaheetapilised turniirid

Alguses korraldatakse võistlused alagruppides ja  siis finaalgruppides. 

Näiteks 18 võistkonda jaotatakse eelnevalt 3 alagruppi a 6 võistkonda.  Alagrupis mängitakse ringsüsteèmis. Iga alagrupi kaks paremat 
pääsevad I finaalgruppi, kus selgitatakse 1 - 6 koht. Alagruppide 3. ja 4. koha saavutanud moodustavad II finaalgrupi, kus selgitatakse
kohad 7- 12 jne. Ka finaalturniiridel mängitakse ringsüsteemis, kusjuures võidakse arvestada/mitte arvestada   alagruppides mängitud
omavahelise mängu tulemust.

Kaheetapilised võistlused annavad tuntavat aja kokkuhoidu. Kui 18 võistkonna osavõtul oleks ringsüsteemis vaja 17 mängupäeva (17
vooru), siis antud juhul 9 (alagrupis 5, finaalturniiril 4/5).

Kolmeetapilised turniirid

Näiteks 24 osavõtjaga  võistlus. Sellisel  puhul jaotatakse võistkonnad 6 alagruppi ´a 4 võistkonda. Kolme mängupäevaga selgitatakse
paremusjärjestus alagruppides. Oma alagrupis  1. ja 2. koha saanud võistkonnad moodustavad kaks poolfinaalgruppi (a 6 võistkonda).
Esimesse poolfinaalgruppi jäävad paaritunumbriliste alagruppide võitjad ja paarisnumbriliste alagruppide teise koha omanikud. Teise
alagruppi arvatakse võistkonnad vastupidiselt - paarisnumbriliste alagruppide võitjad ja paaritunumbriliste alagruppide teise koha
omanikud. Poolfinaalgruppides on mängupäevade arv 5, sest igast alagruppist sai kummassegi poolfinaalgruppi ainult 1 võstkond.

Poolfinaalgruppides 1. ja 2. koha saavutanud võistkonnad moodustavad esimese finaalgrupi, kus selgitatakse kohad 1 - 4.
Poolfinaalgruppides 3. ja 4. kohale jäänud võistkonnad moodustavad II finaalgrupi, kus selgitatakse kohad 5 - 8 jne.

Kolmeetapiliste võistluste puhul võib kasutada termineid: alagrupid, vaheturniirid/-grupid, finaalturniirid/- grupid.

Mitmeetapiliste turniiride puhul tuleb arvestada, et mida rohkem on alagruppe ja mida vähem võistkondi pääseb edasi järgmisse etappi,
seda suurem on juhuslikkuse osa. Juhuslikkuse vältimiseks on soovitav igast turniiritabelist lubada järgmisse etappi vähemalt kaks
osavõtjat. 
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Mängude  ka lender  j a  a jakava .  Loos im ine  ja  pa igu tamine
Pärast osavõtjate turniiritabelisse loosimist saab koostada mängude kalendri. Eelpooltoodud tabeleid kasutades asendatakse numbrid
võistkondade nimedega. Lisada tuleb veel võistluspaik ja kellaaeg.

Mängude kalendri koostamiseks on vaja kindlaks määrata

osavõtjate arv
mängupäevade arv
tabel, mille järgi leitakse mängude järjekord
korraldada osavõtjate loosimine.

Voorudes omavahel kohtuvatest võistkondadest on alati esimesena märgitud võistkond väljakuperemees. Välajakuperemees kannab
tavaliselt heledat võistlusvormi kui juhendis ei ole fikseeritud vastupine variant. Kui võistlused viiakse läbi üksikute kohtumistena eraldi
võistlussaalides, siis peetakse mäng esimesena märgitud võistkonna väljakul. Sellel on suur tähtsus, sest statistika andmetel on
koduväljakul mängides võiduprotsent suurem.

Loosimine ja paigutamine

Võistkondade loosimisel kasutatakse kolme moodust -

üldine loosimine leiab kasutamist siis, kui kõik osavõtjad kantakse ühte turniiritabelisse
loosimist koos paigutamisega kasututatakse mitmeetapiliste turniiride puhul, et vältida tugevate või vastupidi, nõrgemate
võistkondade sattumist ühte alagruppi. Sellises olukorras hajutatakse tugevamad võistkonnad. On oluline, et selline paigutamine
oleks sätestatud ka võistlusjuhendis
üldise paigutamisega pannakse kõik osavõtjad järjekorda vastavalt eelmiste samalaadsete võistluste tulemustele või
edetabelile. Alates esimesest alagrupist ja kõige tugevamast osavõtjast, kirjutatakse osavõtjad järjekorras siugleva joone
põhimõttel alagruppidesse. 

Näiteks 8 võistkonna paigutamine kahte alagruppi -

I alagrupp II alagrupp

1. --------------------------------- 2.

4. --------------------------------- 3.

5. --------------------------------- 6.

8. --------------------------------- 7.

Selline paigutamine annab võimaluse enam - vähem võrdsete alagruppide moodustamiseks.
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Taga jä rgede  pa igu tamine  tu rn i i r i t abe l i s se  j a  paremuse  se lg i tamine

Pärast iga mängu lõppu kantakse tulemus turniiritabelisse. Kõige lihtsam moodus on ainult tagajärje märkimine. Suuremate tabelite
juures on paraku keeruline võitude ja kaotuste kokkulugemine, sest arve on väga palju. Seepärast kasutatakse sageli moodust, kus
tagajärje juurde märgitakse ka punktid. 

Näiteks on käsipallis üldlevinud tagajärgede hindamise selline skaala, kus võit annab 2 punkti, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

Mängu tagajärje märkimise lahtrisse kirjutatakse kriipsu peale võidu, viigi ja kaotuse "hind" punktides ja joone alla mängu lõpptulemus.
Paremusjärjestuse määrab kogutud punktide üldarv.

Paremusjärjestuse selgitamine

Ringsüsteemis korraldatud võistluste puhul on paremusjärjestuse määramise aluseks võistkonna poolt kogutud punktide arv.
Sportmängudes, kus lõpptulemuses viiki ei tunnistata, kasutatakse skaalat, kus võit võrdub 1 punktiga ja kaotus 0-ga. 

Mängudes, kus mäng võib lõppeda ka viigiga (näit.jalg-,käsipall,jäähoki), on võit väärt 2punkti, viik 1 ja kaotus 0punkti. Põhimõtteliselt
võib aga kasutada mistahes skaalat.

Olukorras, kus kahel võistkonnal on võistluse lõppedes ühe palju punkte, saab üldjuhul määravaks omavahelise mängu tulemus -
kes selle võitis, saab ka parema koha. Võib kasutada ka kogu turniiri vältel saavutatud korvide, väravate, geimide vahet/suhet.
Mängudes, kus võistlus võib lõppeda viigiga, tulebki sellist moodust kasutada.

Eristama peab mõisteid vahe ja suhe. Neil on suur erinevus.

vahe on arv, mis saadakse, kui ise saavutatud väravate/korvide üldarvust lahutatakse endale visata lastud
väravate/korvide arv. Vahe võib olla nii positiivse kui ka negatiivse märgiga. Mida suurem vahe, seda parema koha saab
võistkond. Ühe turniiritabeli ulatuses peavad kõik positiivse ja negatiivse märgiga arvud taanduma nulliks. Vastasel juhul on
tegemist arvutusveaga.
suhe on arv, mis saadakse võidetud geimide/löödud väravate jagamisel kaotatud geimidega/väravatega. Mida
suurem on jagatis, seda parema tulemuse saavutab võistkond.

Olukorda, kus kolmel ja enamal osavõtjal on võrdne arv punkte, nimetatakse "surnud ringiks". Sellisel puhul arvestatakse
omavaheliste mängude korvide/geimide/väravate vahet ja selle alusel määratakse paremusjärjestus. Kui ka see arv juhtub võrdne
olema, siis võrkpallis arvestatakse võidetud ja kaotatud geimipunktide vahet, teistes mängudes aga kogu turniiri korvide/väravate vahet.
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Nä ide -  r ingsüs teemis t
Vaata näiteid Eesti Petanque Liidu kodulehelt, kuidas ringsüsteemi kasutamist planeeritakse.
Näide siit: http://www.petanque.ee/mangust/voistlussysteemid-ja-tabelid/

http://www.petanque.ee/mangust/voistlussysteemid-ja-tabelid/


Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/index.php?1._Rings%FCsteem:%D5ppe%FClesanne_1&login[30.04.2013 14:09:57]
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Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid

http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Õppeülesanne 1

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/index.php?1._Rings%FCsteem:%D5ppe%FClesanne_1&print[30.04.2013 14:09:58]

Õppeü lesanne  1  

1. Mitu mängu tuleb korraldajal läbi viia, kui kasutusel on ringsüsteem ja osalejaid on registreerunud 7 võistkonda?
2. Võistlustel selgus, et kolme osaleja matśides võistis Mari Jürit, aga Jüri võitis Kadrit ja Kadri kaotas Marile. Milline on

paremusjärjestus?
3. Ringsüsteemi korral on mänge paarisarvu osalejate arvuga võrreldes.....
4. Ringsüsteemis peetud võistlustel selgusid allolevad tulemused. Koosta turniiritabel ja selgita paremusjärjestus osalejate A,B,C, D

osas! Arvesta, et juhendi järgselt saab võitja 2p ja kaotaja 1p.

Osalejate paarid ja tulemused: 
A-D 24-12
C-B 30-11
D-B 19-18
A-C 28-23
B-A 15-30
C-D 33-29



Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/index.php?2._V%E4ljalangemiss%FCsteem:N%E4ited-_v%E4ljalangemiss%FCsteemidest&login[30.04.2013 14:09:59]
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Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid

http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Näited- väljalangemissüsteemidest

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/index.php?2._V%E4ljalangemiss%FCsteem:N%E4ited-_v%E4ljalangemiss%FCsteemidest&print[30.04.2013 14:10:00]

Nä i ted -  vä l j a langemissüs teemides t

Vaata näiteid mõningatest väljalangemissüsteemidest:
NÄIDE 1 http://www.basket.ee/uploads_new/documents_2010_11/T_C_karikas_10_11.pdf

NÄIDE 2 http://www.basket.ee/uploads_new/documents_2010_11/Poisid_A_karikas_10_11.pdf

http://www.basket.ee/uploads_new/documents_2010_11/T_C_karikas_10_11.pdf
http://www.basket.ee/uploads_new/documents_2010_11/Poisid_A_karikas_10_11.pdf


Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/index.php?3._Segas%FCsteemid:%D5ppe%FClesanne_2&login[30.04.2013 14:10:01]
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Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid

http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Õppeülesanne 2

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/index.php?3._Segas%FCsteemid:%D5ppe%FClesanne_2&print[30.04.2013 14:10:02]

Õppeü lesanne  2

Lahendage juhtum:

Eelregistreerimiseta koolivaheaja lauatennise turniirile noortekeskusesse saabus 13 osalejat. Leidke sobivaim mängude süsteem
ja esitage see koos kõikide vajalike lisade ja täpsustustega, et turniir saaks edukalt toimuda.



Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/index.php?4._Etteande_ja_v%F5itja_lauas_s%FCsteemid:%D5ppe%FClesanne_3&login[30.04.2013 14:10:03]
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Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid

http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Õppeülesanne 3

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/index.php?4._Etteande_ja_v%F5itja_lauas_s%FCsteemid:%D5ppe%FClesanne_3&print[30.04.2013 14:10:04]

Õppeü lesanne  3

Esitage sobivalt laagri tegevuskavasse kaks spordiüritust, kus saaks kasutada erinevaid võistlussüsteeme. Koostage selleks
juhendid ja lisage vajalik turniiritabel või joonis, mängude ajakava.



Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid - Sisene

http://www.tps.edu.ee/materjalid/susteemid/index.php?6._V%F5istlustulemuste_m%E4%E4ramine:%26nbsp%3B%D5ppe%FClesanne_4&login[30.04.2013 14:10:05]
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Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid

http://www.cmsimple.dk/
http://www.dotcomwebdesign.com/


Sagedamini kasutatavad võistlussüsteemid -  Õppeülesanne 4

http://www.tps.edu.ee/...terjalid/susteemid/index.php?6._V%F5istlustulemuste_m%E4%E4ramine:%26nbsp%3B%D5ppe%FClesanne_4&print[30.04.2013 14:10:11]

 Õppeü lesanne  4

Mõtisklege juhtumi üle ja leidke vastused:

Noorte rühm(14 in) koos juhendaja saabus turniirile kl.8.00. Võistluste organiseerijad täpsustasid ajakava ning kokkuvõttes kestsid
võistlused kl. 9.00-17.00. Selgus, et kuna üks vanuserühm jäi täitumata, liideti kaks vanuserühma ühte arvestusse. Mängud peeti
välisväljakutel. Mänguaeg oli tavapärasest pisut lühem (4x8min). Tavaliselt harjutasid noored õhtupoolikuti spordisaalis. Kohalike
võistkondade toetajaid oli väga palju- kaasnevalt lärmi, vilesid, pasunahüüdeid. Võistkond esines keskpäraselt, saades 3võitu ja
4kaotust.

Millised tingimused võivad selles olukorras noori mõjutada?
Vaadke näidet keskendumisest... Mida täheldasite?
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