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VÕISTLUSSÜSTEEMID
Koolis spordivõistluste korraldamisel on oluline määrata võistlussüsteem.
Võistluste organiseerimisel on põhimõtteliselt tegemist sagedamini kahe süsteemiga:
ringsüsteem ja väljalangemissüsteem.
Võistlussüsteemi valikul tuleb arvesse võtta alljärgnevat:
•

Võistlejate/võistkondade arv

•

Võistluspaiga (paikade) olukord

•

Väljakute/laudade arv

•

ajategur

1 . RINGSÜSTE EM
Ring- ehk turniiri- ehk punktisüsteemi korral kohtub iga võistkond/võistleja järjekorras
kõigi vastas võistkondadega/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

•

võistluste kestus võib kujuneda väga pikaks

Ringsüsteemil on kaks varianti:
•

kõik võistkonnad paigutatakse ühte tabelisse
NÄIDE: Sindi Gümnaasiumi 4.-5. klasside vaheline rahvastepall
Võistkond

1

2

3

4

PUNKTID

KOHT

4A
4B
5A
5B
•

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.
NÄIDE: Sindi Gümnaasiumi 3.-5. klasside vaheline rahvastepall
I alagrupp
VõISTKOND

1

2

3

1

2

3

PUNKTID

KOHT

PUNKTID

KOHT

3A
4A
5A
II alagrupp
VõISTKOND

3B
4B
5B
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
osavõtjate arv.

abil, kus x on kohtumiste arv ja n võistlustest

Näide: kuue osavõtja korral saame arvutada mängude arvu järgnevalt

Vooru mõiste, mängude järjekord ja loosimine

Voor on osavõtjate selline paaridesse jaotamine, kus kõik osavõtjad saavad üheaegselt
mängida. Näide nelja osavõtjaga turniiril on ühes voorus kaks paari, seega on kaks mängu.
Viie osavõtja puhul on ühes voorus samuti kaks 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.
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.
Mängude järjekorra leidmiseks kehtivad kindlad moodused. Kõigepealt loositakse
võistkonnad tabelisse .
•
•

üldine loosimine leiab kasutamist siis, kui kõik osavõtjad kantakse ühte
turniiritabelisse
loosimist koos paigutamisega kasutatakse mitmeetapiliste turniiride puhul, et vältida
tugevate või vastupidi, nõrgemate võistkondade sattumist ühte alagruppi. Sellises
olukorras hajutatakse tugevamad võistkonnad.

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 kindlaksmääramiseks 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)
NÄIDE: Sindi Gümnaasiumi 4.-5. klasside rahvastepalli turniir.
Võistkonnad loositakse tabelisse :
4A klass - 1

Mängude järjekord: I voor

4B klass – 2

1 – 4 (4A-5B)

5A klass - 3

2 – 3 (4B –5A)

II voor

III voor

1 – 3 ( 4A-5A)

1 – 2 ( 4A- 4B)

4 – 2 (5B – 4B)

3 – 4 (5A-5B)

5B klass - 4
NÄIDE: voorud( mängude järjekord) 5 osavõija puhulI voor

II voor

III voor

IV voor

V voor

1–0

1–5

1–4

1–3

1-2

2–5

0–4

5–3

4–2

3-0

3–4

2–3

0–2

5–0

4–5

Tagajärgede paigutamine turniiritabelisse ja paremuse selgitamine
Pärast iga mängu lõppu kantakse tulemus turniiritabelisse. Kõige lihtsam moodus on ainult
tagajärje märkimine. Tagajärje juurde märgitakse ka punktid. NÄITEKS: võit 2 punkti,
kaotus 1 punkt.
NÄIDE: Sindi Gümnaasiumi 4.-5. klasside vaheline rahvastepall ( 2 geimi võiduni)
Võistkond

1

2
2:1

4A
4B
5A

2

1
1: 2
1
0 : 2

2
2:0

3

4

2
2:0
1
0:2

2
2: 0
1
0:2
1
1:2

PUNKTID

KOHT

6

I

3

IV

4

III

5B

1
0 :2

2
2:0

2
2:1

5

II

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 2 punktiga ja kaotus 1-ga.
Mängudes, kus mäng võib lõppeda ka viigiga (näit.jalg-,käsipall, saalihoki), on võit väärt 3
(2) punkti, viik 1 ja kaotus 0 punkti. 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.

2 . VÄLJ AL ANGE MISSÜSTEE M
... 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 võitja 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.

Keskendume ühe kaotuse süsteemile, mis on kergem variant ja üleval on toodud näiteks tabel 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 (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 voorus, osa II voorus ja tabel on esimestes
voorudes ebakorrapärane. Tavaliselt kantakse sellisel juhul I vooru osalejad tabeli keskmisse
osasse.
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