STIPEND REAL ESTATE OÜ ESITLEB:
„STIPEND
RAPLA
MAAKONNA
MEISTRIVÕISTLUSTE“ JUHEND

2019.

AASTA

KORVPALLI

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 2019. aastal.
1. Eesmärgid
1.1. Selgitada välja 2019. 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 koostöös Alu Spordiklubiga (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 Meeskonda võib kuuluda kuni kaks (käesoleval- või eelmisel hooajal)
Eesti Korvpalliliidu litsentsi omavat Eesti meistri- või esiliiga mängijat.
Tingimus ei kehti 1999. aastal ja hiljem sündinud mängijatele;
3.3 Mängija saab võistluste jooksul kuuluda ainult ühte meeskonda;
3.4 2001. aastal ja hiljem sündinud mängijad võivad võistlustest osa

võtta lapsevanema/treeneri kirjaliku loaga, mis esitatakse peakohtunikule
4. Registreerimine, aeg, koht ja võistlustel osalemise tingimused
4.1 Meeskonnad peavad esitama korraldajale nimelise registreerimislehe
kirjalikult (vt. lisa 1). Nimekirjad tuleb saata hiljemalt 23.jaanuariks
2019. e-posti aadressil hannesvald@gmail.com;
4.2 Mängijate lisaregistreerimise üle otsustab võistluste peakohtunik.
Mängijate lisaregistreerimise viimane tähtaeg on 22.02.2019;
4.3 Võistluste osavõtumaks 650 eurot tuleb tasuda hiljemalt 26.
jaanuariks (esimese vooru ajaks) Alu Spordiklubile sularahas või
ülekandega

MTÜ

ALU

SPORDIKLUBI

arveldusarvele

nr.

EE501010220032530017, selgitusega „Stipend Rapla mk korvpalli mv
ja

meeskonna

nimi”.

Osavõtutasu

sisaldab

kõiki

mängude

korraldamisega seotud kulusid, sh saaliüüri, lauakohtunike tasusid,
väljakohtunike tasusid ja esimese kolme hulka jõudnud võistkondade
autasustamist;
4.4 Meeskond saab igaks mänguks üles anda kuni 12 mängijat;
4.5 Võistlused toimuvad vastavalt mängude graafikule (vt. lisa 2) 26.0118.05.2019 Alu Spordihoones;
4.6 Meeskond peab mängus kandma ühevärvilisi nummerdatud (0-99) särke;
4.7 Kui meeskondade vahel ei lepita kokku teisiti, siis esimese asetusega
meeskond kannab heledaid särke;
4.8 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;
4.9 Mängust kohtunike poolt eemaldatud mängija ei saa osaleda järgmises
mängus;
4.10 Korraldajal on õigus mängus diskvalifitseeriva vea saanud mängija või
füüsilise kakluse korraldanud mängija/meeskond turniirilt eemaldada;
4.11 Vastutus mängijate tervisliku seisundi ja kindlustamise eest lasub
meeskondadel/mängijatel. Võimalike vigastuste ja nendest tulenevate
tagajärgede eest korraldaja ei vastuta;

5. Võistlussüsteem
5.1 Võistlused korraldatakse vastavalt FIBA mängureeglitele (edaspidi mäng);
5.2 Võistlused toimuvad turniirisüsteemis, kus iga meeskond mängib vastavalt
võistluste graafikule kõigi võistlustel osalevate meeskondadega kahes
ringis;
5.2.1

Ühe mängu võit annab meeskonnale 2 punkti, kaotus 1 punkti
ja mängule mitteilmumine 0 punkti;

5.2.2

Mängule mitteilmunud meeskond kaotab mängu tulemusega
0:20. Kahele mängule mitteilmunud meeskond eemaldatakse
võistlustelt ja kõik tema eelnevate mängude tulemused
annulleeritakse;

5.2.3

Kui võistluste lõppedes on kahel meeskonnal võrdselt punkte,
saab kõrgema koha omavaheliste mängude võitja;

5.2.4

Kui võrdselt punkte koguvad kolm või enam võistkonda
(surnud

ring),

järjestatakse

meeskonnad

omavahelistes

kohtumistes kogutud punktide alusel;
5.2.5

Kui omavaheliste mängude punktid on võrdsed, võrreldakse
omavaheliste kohtumiste korvide suhet. Nendegi võrdsuse
korral saab määravaks üldine korvide suhe.

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 ja parim mängija;
6.3 Parimaid mängijaid autasustatakse eriauhindadega.
Üldinfo
1. Võistluste korraldustoimkonda kuuluvad: peakorraldaja Madis Pärn
madis.parn@mail.ee,

Tel.

53439120;

peakohtunik

Hannes

Vald,

hannesvald@gmail.com, Tel. 5274283; Kristjan Aller kristjan@alu.ee;
Rein Pajunurm, info@raplamsl.ee;
2. Võistluste info ja turniiritabel kajastatakse Rapla maakonna Spordiliidu
kodulehel ja Alu Spordiklubi infotahvlil;
3. 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

