
„PÄRLA KARIKAS“
Pärnu-Rapla sõprusturniir sulgpallis

III etapp
VÕISTLUSE STATUUT

VÕISTLUSE IDEE JA ARENG
Võistluse üks ja ainus mõte on endiselt maailma rahvaste sõprus. Idee on eelmisel etapil 
tublisti arenenud ja on ka antud hetkel arenguvõimeline,

LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT:
Võistlused toimuvad laupäeval 02.maill 2015 algusega kell 13.30 Rapla Sadolin 
Spordihoones (aadress: Viljandi mnt 69A).

OSAVÕTJAD
Kummastki klubist osaleb minimaalselt 12 liiget, kokku on 24 osavõtjat.

REGISTREERIMINE JA ÕNNELOOS
Registreerimine on taaskord ammu lõppenud.
Paarid loositakse esmalt nii, et võistluste alguses esitab külalisklubi pidulikult ümbrikus 
osavõtjate mees- ja naisosaliste pingerea. Muid korruptsioonihõngulisi asju ümbrikus mitte 
esitada! Sel pole ka mingit mõtet, kuna peakohtunik Libe Hani on täiesti mõjutamatu.
Võõrustajaklubi on oma mängijad juba pingerea alusel tabelisse kandnud.

VÕISTLUSKLASSID JA SÜSTEEM:
Esindatud on Raplamaa kõrgeim võistlusklass ja Pärnumaa asjaarmastajad.
Mängitakse 6 platsil. Võistlused viiakse läbi kahes mängukategoorias: segapaaride ja 
samasoopaaride (vastavalt kooseluseaduse §69³ lg 3´ p 13) arvestuses.
Mängitakse kahe geimi võiduni. Esimesed kaks geimi 21 punktini (kuni 30-29), 3. geim on 
kiire lõppmäng 11 punktini (kuni 11-10). Finaalvoorus on kõik geimid 21 punktini (kuni 30-
29).
Ühe vooru peale on arvestuslikult 25-30min.
Soojenduse aeg enne iga uut vooru on maksimaalselt 2 minutit.

1. SUUR VOOR
Esmalt mängitakse Šveitsi süsteemis 4 vooru rahvusvaheliste segapaaridega.
Rahvusvahelised segapaarid segatakse klubide pingeridade alusel kokku alljärgnevalt:

1 paar. RM1 (Rapla mees nr 1) – PN3 (Pärnu naine nr 3)
2 paar. RM2 – PN2
3 paar. RM3 – PN1
4 paar. RM4 – PN6
5 paar. RM5 – PN5
6 paar. RM6 - PN4

Mängude põhjal selgub rahvusvaheliste paaride pingerida segapaarismängus ja ka iga 
klubi üksikmängija koht oma klubi meeste ja naiste arvestuses. Esikolmik ei saa kohti 
jagama jääda, vajadusel tehakse lisamäng.

2. SUUR VOOR
Rahvusvahelised samasoopaarid segatakse kokku 1. SUURE VOORU tulemuste põhjal 
alljärgnevalt:

1 paar. RN1 (Rapla naine nr 1) – PN3 (Pärnu naine nr 3); RM1 - PM3
2 paar. RN2 – PN2; RM2 - PM2



3 paar. RN3 – PN1; RM3 - PM1
4 paar. RN4 – PN6; RM4 - PM6
5 paar. RN5 – PN5; RM5 - PM5
6 paar. RN6 - PN4; RM6 - PM4

Mängitakse jällegi Šveitsi süsteemis 4 vooru.
Mängude põhjal selgub rahvusvaheliste paaride pingerida segapaarismängus ja ka iga 
klubi üksikmängija koht oma klubi meeste ja naiste arvestuses. Esikolmik ei saa kohti 
jagama jääda, vajadusel tehakse lisamäng.
Mängude põhjal selgub ka iga klubi üksikmängija koht oma klubi meeste ja naiste 
arvestuses arvestades ka 1. SUURE VOORU tulemust.

3. SUUR FINAAL
Rahvuslikud (klubisisesed) segapaarid segatakse kokku pärast 2. SUURT VOORU 
selgunud klubide pingeridade alusel. Paari moodustavad sama positsiooniga klubivärvides 
nais- ja meesmängija (M1 – N1, M2 – N2, jne).
Viimase vooru iga geimi võit annab 2 punkti paari koduklubile, kaotus 1 punkti ja 
loobumine 0 punkti. Viigi puhul kuulutatakse üldvõitjaks finaali parema geimivõitude 
suhtega, seejärel parema punktisuhtega, lõpuks esimängijate võitjapaari klubi.

AUTASUSTAMINE
Personaalselt autasustatakse kolme esimest rahvusvahelist sega-, nais- ja meespaari.
Peaauhind „Pärla Karikas“ kuulub järgmise etapini juriidiliselt võitja klubile, füüsiliselt aga 
karikahoidjale (otsi selgitust järgmisest punktist).
Võitjaklubi nime ja kuupäeva ja võistlust iseloomustava märksõna (külalisklubi määrata) 
graveerimine kuulub karikahoidja klubi kohustuste hulka.

LÕPETUSEKS
Kuna „Pärla Karika” näol on 100% tegemist rändkarikaga, siis loogiliselt võttes on see 
karikas loodud rändama- selles suhtes on Pärnu asjaarmastajad õigesti asjast aru saanud. 
Traditsiooni jätkamiseks loovutame pärast seekordset sportliku võistluse võitu karika 
hoidmise Pärnu klubile. Järgmise „Pärla karika“ etapi korraldab külalisklubi. 
Igakordse etapi korraldajal on õigus võistluse statuuti oma äranägemise järgi muuta.

PEAKORRALDAJA:
MTÜ Rapla Sulgpalliklubi „Valge Hani“
peakohtunik Tema Eminents Valge Hani
pealauakohtunik: Riho Honey
pealauakohtuniku peasekretär: Merike Prikko


