RAPLA MAAKONNA 2018. AASTA KORVPALLI MEISTRIVÕISTLUSTE
JUHEND

Käesolev Rapla maakonna korvpalli meistrivõistluste (edaspidi võistlus) juhend
(edaspidi juhend) reguleerib Rapla maakonna korvpallivõistkondade (edaspidi
meeskond) ning mängijate võistlustel osalemise ja võistluste korraldusega seotud
tingimusi 2018. aastal (jaanuar- mai).

1. Eesmärgid
1.1. Selgitada välja 2018. aasta Rapla maakonna meister meeste korvpallis;
1.2. Pakkuda Rapla maakonna spordiklubidele, asutustele- ja ettevõtetele ning
korvpalli harrastajatele võistlemise võimalust;
1.3. Populariseerida ning laiendada korvpalli kandepinda Rapla maakonnas;
1.4. Pakkuda korvpalli toetamise näol Rapla maakonna asutustele- ja
ettevõtetele reklaami väljundit.
2. Võistluste juhtimine ja pädevus
2.1. Juhendis fikseeritud pädevuse piires korraldab võistlusi Rapla maakonna
Spordiliit (edaspidi korraldaja);
2.2. Juhtimise pädevusse kuulub sealhulgas:
2.2.1. võistluskalendri koostamine;
2.2.2. võistluste korraldus ja paremate meeskondade väljaselgitamine
kooskõlas Rapla maakonna korvpalli meistrivõistluste juhendiga;
2.2.3. võistluste toetajate reklaamimine;
3. Osalemise põhiprintsiibid mängijatele
3.1 Osaleva meeskonna nimekirjas võib olla kuni 15 mängijat;
3.2 Meeskonna esindamise õigus play-offis on mängijatel, kes on osalenud
mängijana (s.t. käinud ka väljakul) vähemalt 51% põhiturniiri mängudes;
3.3 Meeskonda võib kuuluda kuni kaks (käesoleval- või eelmisel hooajal)
Eesti Korvpalliliidu litsentsi omavat Eesti meistri- või esiliiga mängijat.
Tingimus ei kehti 1996. aastal ja hiljem sündinud mängijatele;
3.4 Mängija saab võistluste jooksul kuuluda ainult ühte meeskonda;

3.5 2002. aastal ja hiljem sündinud mängijad võivad võistlustest osa
võtta üksnes lapsevanema või hooldaja kirjaliku loaga, mis esitatakse
peakohtunikule.
4. Registreerimine ja võistlustel osalemise tingimused
4.1 Meeskonnad peavad esitama korraldajale nimelise registreerimislehe
kirjalikult (vt. lisa 1). Nimekirjad tuleb saata hiljemalt 10.jaanuariks
2018. e-posti aadressil rain.oksaar@online.ee;
4.2 Võistluste osavõtumaks 100 eurot tuleb kanda 18. jaanuariks 2018.
Rapla maakonna Spordiliit arveldusarvele nr. EE56 1010 8020 0086
6005 märgusõnaga „Rapla mk korvpalli mv ja meeskonna nimi”;
4.3 Mängijate lisaregistreerimise üle otsustab võistluste peakohtunik;
4.4 Meeskond saab igaks mänguks üles anda kuni 12 mängijat;
4.5 Koduväljakul mängiv meeskond (edaspidi kodumeeskond) vastutab, et
mäng saaks läbiviidud vastavalt FIBA korvpallimäärustele ja käesolevale
juhendile. Kui meeskondade vahel ei lepita kokku teisiti, siis mängud
toimuvad normaalmõõtmetega saalides ja mängu vilistavad kohtunikud
peavad omama Eesti Korvpalliliidu litsentsi (eelmärgitud tingimused on
kohendatavad kokkuleppeliselt mõistlikkuse piirides);
4.6 Kui meeskondade vahel ei lepita kokku teisiti, siis soojendus- ja
võistluspallide olemasolu eest vastutab kodumeeskond;
4.7 Meeskond peab mängus kandma ühevärvilisi nummerdatud (1-99) särke;
4.8 Kui meeskondade vahel ei lepita kokku teisiti, siis kodumeeskond kannab
heledaid särke;
4.9 Mängijad peavad võistluste ajal käituma väärikalt ning ei tohi lõhkuda
võistlussaali ja/või korvpalli mänguks vajalikku inventari. Meeskond
vastutab tervikult meeskonda kuuluva mängija või kaasaelajate väärika
käitumise eest;
4.10 Mängust kohtunike poolt eemaldatud mängija ei saa osaleda järgmises
mängus;
4.11 Korraldajal on õigus mängus diskvalifitseeriva vea saanud mängija või
füüsilise kakluse korraldanud mängija/meeskond turniirilt eemaldada;

4.12 Mängu läbiviimiseks on arvestulikult 7 päeva vastavalt kokkulepitud
graafikule (Lisa 2 voorude graafik lepitakse kokku peale meeskondade
registreerimist);
4.13 Kodumängude ajad ja koht edastatakse registreerimislehega;
4.14 Meeskondade esindajate kokkuleppel ja korraldaja nõusolekul võib
muuta mängude ajagraafikut. Kui meeskondade vahel ei lepita kokku
teisiti, siis mängud ei toimu laupäeval (va. play-off) ja pühapäeval enne
kella 12.00;
4.15 Meeskonna teistkordse loobumise korral mängust kaotab meeskond 0:20;
4.16 Kohtunike

tasuks

on

arvestuslikult

70

eurot

(üks

mäng).

Kohtunikebrigaadi organiseerib ja tasustab kodumeeskond;
4.17 Mängu protokolli edastab kodumeeskond koheselt peale mängu e-posti
aadressil rain.oksaar@online.ee;
4.18 Turniiri play-offi organiseerib ja tasustab korraldaja;
4.19 Vastutus mängijate tervisliku seisundi ja kindlustamise eest lasub
meeskondadel/mängijatel. Võimalike vigastuste ja nendest tulenevate
tagajärgede eest korraldaja ei vastuta;

5. Võistlussüsteem
5.1 Võistluste põhiturniir toimub turniirisüsteemis, kodu- ja välismäng;
5.2 Põhiturniiri nelja parema asetusega meeskonda pääsevad play-offi;
5.3 Play-offis selgub võitja ühes mängus;
5.4 Play-offi esimeses voorus e. poolfinaalist kohtuvad põhiturniiri I ja IV
asetusega meeskonnad ja teises põhiturniiri II ja III asetusega meeskonnad;
5.5 Play-offi teises voorus e. III ja IV koha mängus kohtuvad poolfinaalide
kaotajad ja teises mängus e. finaalis kohtuvad poolfinaalide võitjad;

6. Auhinnad
6.1 Rapla maakonna korvpalli meistriks tulnud meeskonda autasustatakse
meistrikarikaga ja meeskonna liikmeid medalitega (kuni 15 liiget), II ja III
koha saavutanud meeskonda autasustatakse karikaga ja meeskonna
liikmeid medalitega (kuni 15 liiget);

6.2 Valitakse

võistluste

sümboolne

viisik,

parim

mängija,

samuti

meeskondade parimad mängijad;
6.3 Parimaid mängijaid autasustatakse eriauhindadega.
Üldinfo
1. Võistluste korraldustoimkonda kuuluvad: peakorraldaja Rain Oksaar
rain.oksaar@online.ee, Tel. 53333310; peakohtunik Hannes Vald,
hannesvald@gmail.com, Tel. 5274283; Kristjan Aller kristjan@alu.ee;
Rein Pajunurm, info@raplamsl.ee;
2. Võistluste algus on 15. jaanuar 2018. aastal;
3. Võistluste info ja turniiritabel kajastatakse Rapla maakonna Spordiliidu
kodulehel ja FB-s;
4. Küsimused sh. protestid, mis ei ole reguleeritud käesoleva juhendiga
esitatakse võistluste korraldajale ja lahendatakse korraldustoimkonna poolt
vastavalt FIBA ja Eesti Korvpalliliidu poolt kehtestatud reeglitele.

Rapla Maakonna Spordiliit

