Kinnitan:
_____________
Rapla MSL peasekretär
___________kp
Rapla maakonna saalihoki meistrivõistlused 2017/18 a
REGLEMENT
1. Eesmärk ja ülesanne
1.1. Pakkuda Raplamaal tegutsevatele saalihoki võistkondadele võistlemisvõimalusi ja
innustada mängijaid kõrgematele sportlikele saavutustele.
1.2. Propageerida saalihokit kui ühte kiiret, atraktiivset ja emotsionaalset spordiala ning
vabaaja sisustamise viisi.
1.3. Populariseerida saalihokit mängijate hulgas, kes ei osale 2017/2018. a. Eesti
Saalihoki Liidu poolt läbiviidavatel Eesti meistrivõistlustel.
1.4. Selgitada 2017/2018 hooaja Rapla maakonna meister saalihokis.
2. Toimumise aeg ja koht
2.1. Rapla maakonna saalihoki karikavõistluste kohtumised viiakse läbi vastavalt
2017/18 a. hooaja mängude ajagraafikule turniiri süsteemis, ajavahemikus
september 2017- aprill 2018
2.2. Mängude toimumiskoht on Rapla Sadolini Spordihoone (Viljandi mnt. 69A, Rapla)
ja Paikuse Spordikeskus (Paide mnt 19, Paikuse, Pärnu mk) (korraldajatel on
õigus vajadusel korraldada mänge/kohtumisi teistes spordihoonetes).
3. Korraldus ja läbiviimine
3.1. Võistlused korraldab ja viib läbi MTÜ Rapla Hokiklubi, Tiit Leier, Siim Viisut, Aljona
Glivenko, Annika Tammus koostöös Rapla Maakonna Spordiliiduga.
3.2. Võistluste peakohtunik _____________ (e-post ________________).
3.3. Võistluste läbiviimisel on aluseks IFF saalihokireeglid koos vastavate tõlgendustega.
4. Osalejad
4.1. Raplamaa Saalihokiliigas osalevad võistkonnad on:
1) KL Rapla
2) Rapla Kepiklubi
3) Märjamaa SHK
4) HK Kaigas/Kehtna PK
5) Järvakandi Pisteleek
6) Rapala Pritsumehed/Mont
7) SHK Pärnu Bullet
4.2. Võistkonnal peab olema osalemiseks vajalik varustus: väljakumängijatel terved
võistluskepid, ühte värvi särgid, millel on igal mängijal oma mängijanumber
meistrivõistluste lõpuni, numbreid vahetada ei tohi; väravavahtidel spetsiaalne
erivarustus vastavalt Rahvusvahelise Saalihoki Liidu „Saalihoki reeglitele“
(http://www.saalihoki.ee/Materjalid/Reeglid.aspx).

4.3. Võistkonnad peavad olema komplekteeritud maakonnas elavatest, töötavatest,
õppivatest, maakonna spordiklubide treeningutes aktiivselt osalevatest või
maakonnast edasi õppima siirdunud sportlastest. Võistkonda võib kuuluda nn. kaks
(2) „võõrast”, kes ei vasta eelpool nimetatud tingimustele.
4.4. Võistkonda ei tohi kuuluda inimene, kes osaleb Eesti Saalihokiliidu poolt
korraldatavas Eesti meistriliigas,va SHK Märjamaa mängija Rauno Miller ja naiste
meistriliigat mängivad naised.
5. Autasustamine
5.1. Peale igat mängu nimetab meeskonna esindaja vastasvõistkonna parima
ründemängija ja parima kaitsemängija, keda autasustatakse meenega (nt
diplomiga).
5.2. Turniiri võitja meeskonda autasustatakse rändkarikaga ja meeskonnakarikaga, I, II
ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse diplomitega vastavalt Raplamaa
Saalihokiliiga läbiviimise ja autasustamise korrale (www.raplamsl.ee).
5.3. Selgitatakse välja võistluste resultatiivseim mängija, parim kaitsja ja parim
väravavaht, keda autasustatakse eriauhindadega.
6. Mängude ajakava
6.1. Täpne ajakava on lisatud käesolevale reglemendile.
7. Mängureeglid
7.1. Turniiriks saab võistkond üles anda piiramatu arvu mängijaid, hooaja jooksul võib
mängijaid nimekirja lisada registreerides meili teel aljonaglivenko@gmail.com.
7.2. Mänguks saab võistkond registreerida 22 mängijat (2 väravavahti + 20
väljakumängijat).
7.3. Võistlused toimuvad turniiri süsteemis 7 võistkonnaga. Võistkonnad mängivad
omavahel läbi 2 ringi ehk siis peetakse omavahel 2 kohtumist. Kokku toimub 42
kohtumist 7 võistkonna vahel, kohtumised on jagatud 14 mängupäeva peale.
Mängud toimuvad ajavahemikus september 2017 – aprill 2018. Ühel mängupäeval
peetakse 6 võistkonna vahel 3 kohtumist ja seitsmes meeskond ``puhkab``.
7.4. Mängitakse 36m x 20m saalihokiväljakul, mis on ümbritsed külgedelt ja otstest
poordidega. Vahetusmängijad asuvad poordi taga. Paigaldatakse ka
varumeestepink.
7.5. Väljakul korraga 5 mängijat + väravavaht.
7.6. Vahetused toimuvad mängu ajal vahetuspingi juurest oma väljakupoolelt.
7.7. Mänguaeg 3 x 15 minutit puhast aega, vaheaeg kolmandike vahel 2 minutit.
7.8. Normaalaja viigi puhul mängitakse 5 min lisaaega esimese väravani ehk siis
„äkksurma“ põhimõttel. Kui lisaajal väravani ei jõuta, selgitatakse võitja
karistusvisetega. Kolmest viskevoorust parema tulemuseni või esimese
eksimuseni, kui peale kolme karistusviske vooru on seis viigiline.
7.9. Võistkond võib mängu ajal võtta ühe 30 sek mõtlemisaja.
7.10. Mängu vaheajal vahetatakse pooli, kui üks võistkond soovi avaldab.
7.11. Mängus kasutatakse väravavahi ala.
7.12. Kohtunik jälgib ja juhib mängu vastavalt IFF saalihokireeglitele.
8. Turniiri paremusjärjestuse määramine
8.1. Võit - 3 punkti
lisaaja võit - 2 punkti
lisaaja kaotus – 1 punkt
kaotus – 0 punkti

8.2. Mängust loobumise korral arvestatakse meeskonnale 0:5 kaotus.
8.3. Paremusarvestus:
1) Parema koha saab võistkond, kes on kogunud enim punkte;
2) Võrdsete punktide korral annab eelise omavahelise mängu paremus;
3) Võrdsete punktide ja viigiga lõppenud omavahelise mängu korral annab eelise
suurem üldine väravate vahe;
4) Ka selle võrdsuse korral annab eelise enim löödud väravate arv;
5) Kui võrdselt on enam, kui kaks võistkonda, siis vaadatakse omavaheliste
mängude tulemusi ning arvestatakse nii nagu punktides 3 ja 4 ette nähtud;
6) Kõikide näitajate võrdsuse korral määrab koha loos.
9. Registreerimine
9.1. Võistkonnad peavad saatma osavõtjate nimekirja meilile aljona.glivenko@gmail.com
hiljemalt 15.09.2017.
10. Osalustasud
10.1. Osalustasu võistkonna kohta on 668,42 eurot. Hetkel on eelarve paigas, juhul kui
tuleb ettearvamatuid kulutusi, siis liidetakse see viimasele osamaksele. Tasumine
toimub kolmes osas. I osamakse 222,80 eurot tähtaeg on 20.09.2017. II
osamakse 222,80 eurot tähtaeg on 20.11.2017 ja III osamakse tähtaeg 222,80
eurot 20.02.2018 . Osavõtu tasu Rapla hokiklubi arvele (kontakt Tiit Leier,
5165251, tiit.leier@gmail.com).
11. Vastutus ja üldosa
11.1. Mängijate tervisliku seisundi eest vastutab võistleja ise. Mängijate võimalikest
vigastustest tulenevate tagajärgede eest korraldaja ei vastuta. Iga võistkond
varustab end esmaste meditsiinivahenditega (näiteks jääkotid või sprei,
sporditeip).
11.2. Kõik määratlemata küsimused lahendatakse kohapeal koos võistkondade
esindajatega.

Küsimused ja vastused ning registreerimine
Aljona Glivenko
Mob: 53 434 134
e-post: aljona.glivenko@gmail.com

