XXIII Rahvavõrkpalliturniir
“Tamula Vanake”
JUHEND.
1. Eesmärk: Võrkpall kõigile
2. Võistluse korraldaja: MTÜ Tamula Vanake
3. Võistluse läbiviimise aeg ja koht:
02.-03. juuli, 2021 a.
Võru Võrkpalliklubi välisväljakutel (Kreutzwaldi 16).
02. juuli mängude algus kell 15.00 (alagrupi mängud)
03. juuli mängude algus 10.00 (vajadusel alagrupi mängud ja kohamängud)
4. Võistluse läbiviimise kord:
Osalevad segavõistkonnad, platsil 4 mees- (väljakul võib-olla korraga ainult 1
Meistriliigas 2020-2021 mänginud mees!!!) ja 2 naismängijat. Meesmängija ei
tohi sulustada naismängijat. Igast võistkonnast üks kohtunik. Mängud toimuvad
minimaalselt kaheksal väljakul. Võistluste läbiviimise süsteem:
alagrupid + karikasüsteemis kohamängud. Välja mängitakse kõik kohad. Turniir
toimub kahes tugevusgrupis: A+/- harrastuslik (maksimaalselt 32 võistkonda,
osaleda võivad kõik soovijad!!),
CR - Classic 40+ (maksimaalselt 12 võistkonda, osaleda võivad kõik soovijad!!).
5. Registreerimine:
Registreerimine toimub www.tamulavanake.ee kuni 28. juunini või kuni vabu
kohti jätkub. Eelregistreerimisel märkida millises tugevusgrupis soovitakse mängida
(A või C) . Võistluspäeval esitab iga võistkond sekretariaadile mängijate täpse
nimekirja (paberi saab kohapeal).
Turniiri pidulik avamine 02.07.2021, kell 14.45!
6. Osavõtumaks:
Registreerunud võistkondadel osavõtumaks 28 eur`i iga mängija kohta. Tasuda
MTÜ Tamula Vanake arveldusarvele EE822200221022248920
(makse selgitusesse märkida võistkonna nimi). Võimalus tasuda ka turniiripäeva
hommikul sularahas.
Osavõtumaks sisaldab:



Turniiri sümboolikaga meenet, turniiril mängimist, auhindu ja loosi üllatusi !
Reedel, 02.juulil Võrumaa Toidukeskuses (Koidula 7) (www.jaagumae.ee)
21.00-22.00 Soe söök (sees) ja väljas õllelauad, lava, telk !!!
22.00- muusikat ansamblilt “Hea Story“ ning disco vahepalad 
PS. Desovahendid, ühekordsed kindad ja maskid vajadusel olemas!!!
Tasuta söök ja sissepääs, kõigile turniirist osavõtjatele !!!!

7. Autasustamine:
Auhinnad mõlemas tugevusgrupis vähemalt kolmele esimesele (või kuuele esimesele
võistkonnale kokkuvõttes) võistkonnale. Lisaks eriauhinnad .
8. Toitlustamise ja ööbimisega seonduvad kulutused kannavad võistlejad ise.
Väljakutel töötab puhvet.
9. Majutus Võrus ja Võrumaal (http://www.puhkaeestis.ee/et/),
(http://www.visitvoru.ee/puhkemajad-ja-kulalistemajad)

Kubija hotell-loodusspa (Männiku 43A, Võru)
Lisainfo ja broneerimine:
Kubija hotell- loodusspaa, info@kubija.ee
Tel: 78 66 000/+372 50 45 745 www.kubija.ee/et/spa-ja-saunakeskus

Võru Spordikool

Georgi hotell

Kreuzwaldi 16
Tel. +372 527 2278
email: reet@voruspordikeskus.ee
www.voruspordikeskus.ee

Jüri 38 a
Tel. +372 332 2221
email: info@georgihotell.ee
http://www.georgihotell.ee

Tamula hotell

Ränduri külalistemaja-pubi

Vee tn 4
Tel. 78 304 30
email: hotell@tamula.ee
www.tamula.ee

Jüri 36
Tel 78 680 50
email: pub@randur.ee
www.randur.ee

Villa Margit

Mõisaait külalistemaja

Kaare 31, Võru
Tel. 52 26396
email: info@villamargit.eu
www.villamargit.eu

Jüri 20 c
Tel. 5668 9049
email: janek@moisaait.ee
www.moisaait.ee

Sviit nr 7

Seedri Puhkemaja

Jüri 17
Tel. +372 505 9220
email: info@seitse.ee
www.seitse.ee

Võrumaa, Rõuge vald, Horsa küla
Tel. +372 527 2278
email: info@seedripuhketalu.ee
www.seedripuhketalu.ee

NB! Iga võistleja vastutab isiklikult oma tervisliku seisundi eest ning osalemine
on KEELATUD igasuguste haiguste ja haigusnähtude korra!!!

Korraldajad jätavad õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi.
Lisainformatsioon ja kontakttelefonid:
Tel/ Faks: 782 5913; 5623 5050 Urmas Tali e-mail: urmas@tamulavanake.ee

www.tamulavanake.ee

