
 
 
 

 
INDIACA JUHEND 

 
I EESMÄRK  
Elavdada rahvasspordielu ning ühistegevust Peipsiääre vallas ning naaberpiirkondades. Luua 
elanikele motivatsiooni individuaalseks ja võistkondlikuks spordiga tegelemiseks harrastajate 
tasemel. Meistrivõistlustel erispordialade parimate väljaselgitamine ja nende tunnustamine. 
Andekate noorsportlaste varakult märkamine. 
 
II AEG, KOHT JA SPORDIALAD  
Peipsiääre valla meistrivõistlused indiacas viiakse läbi kolmapäeval 20. novembril 2019.  
Esimese mängu algus kell 18:00 Koosa Mängude Majas. 
 
III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE  
Peipsiääre valla meistrivõistlusi indiacas ettevalmistamist ja korraldamist teostab 
korraldustoimkond koos Peipsiääre Vallavalitsusega. Meistrivõistluste peakorraldaja on 
Peipsiääre valla sporditööspetsialist Priit Allikivi. 
 
IV OSAVÕTJAD  
Peipsiääre valla meistrivõistlustele on oodatud osa võtma kõik vallaelanikud ja kohalike 
spordiklubide liikmed. 
 
V VÕISTLUSKLASSID JA VÕISTLUSSÜSTEEM  
Peipsiääre valla meistrivõistlused indiacas toimuvad segavõistkondadele, kus platsil korraga viis 
mängijat, kellest kaks peavad olema naised. Segavõistkonna maksimaalne suurus on seitse 
mängijat. Meistrivõistlustel mängitakse süsteemiga kolmest geimist parem ehk kahe geimi 
võiduni. Üks geim mängitakse 15 punktini, kahe punkti vaheta. Mänguväljaku pikkust on 
vähendatud.  
Paremuse selgitamine: Iga geimi võit annab ühe punkti, mängust loobunu null punkti. 
Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond. Kui kahel võistkonnal on võrdselt 
punkte, määrab paremuse nende omavahelise kohtumise tulemus. Kolme või enama 
võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse omavaheliste mängude tulemusi: 
1- suurem võitude arv 2- geimide suhet 3- geimipunktide suhet 
 
VI PROTESTID JA MUUD SANKTSIOONID  
Protest esitatakse vastava spordiala peakohtunikule, koos esitamisega tasutakse 50€, mis 
protesti rahuldamise korral tagastatakse. Protesti lahendab peakorraldaja koos peakohtuniku ja 
vajadusel võistkondade esindajatega. 
 
VII AUTASUSTAMINE  
Peipsiääre valla meistrivõistluste indiaca kolme parima võistkonna liikmeid autasustatakse 
medali ja diplomiga. Esikoha võistkonna liikmeid autasustatakse medali, diplomi ja meenega. 
 
VIII REGISTREERIMINE  
Peipsiääre valla meistrivõistlustel indiacas toimub eelregistreerimine ning lõplik kinnitamine 
enne võistluse algust võistluspäeval kohapeal Koosa Mängude Majas. 



IX ÜLDISELT 
 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise, alla 16-aastase võistleja tervise eest 
vastutab lapsevanem.  
Käesoleva võistluse administreerimiseks võistlustulemuste avalikustamiseks, on vajalik töödelda 
isiku nime, koolilist kuuluvust ning juhendajat. Töötlemise alla kuulub ka fotode ja muud isiku 
kohta koostatud visuaalsete ja audiovisuaalsete materjalide avalikustamine Peipsiääre valla 
paberkandjal, veebilehel ning sotsiaalmeedias. Eeltoodu hõlmab endas andmete edastamist 
kolmandatele isikutele (eelkõige võistluste korraldajad).  
Alkoholijoobes võistlejaid võistlema ei lubata, peakorraldajal ja spordiala peakohtunikul on õigus 
kahtluse korral võistleja eemaldada.  
Informatsioon Peipsiääre valla meistrivõistluste kohta asub veebileheküljel 
www.peipsiääresport.ee 
Täiendav info Peipsiääre valla meistrivõistluste kohta: 
Peipsiääre valla sporditööspetsialist: Priit Allikivi – telefon 53 046 113, priit.allikivi@peipsivald.ee 


