Põlva maakonna 2018.a. 40+ lahtised
meistrivõistlused k o r v p a l l i s
Juhend
I EESMÄRK
1. Elavdada korvpalli harrastamist maakonnas.
2. Selgitada Põlva maakonna 2018.a. lahtiste meistrivõistluste meistermeeskond.
II AEG JA KOHT
3. Võistlused toimuvad 15.jaanuarist kuni 21.aprillini 2018.a. Mängud peetakse võistkondade
kodumängudeks üles antud saalides, seda kokkuleppel peakohtunikuga.
4. Osaleda võivad kõik 1978.a. ja varem sündinud Põlva maakonna spordiklubide, omavalitsuste, asutustefirmade, koolide meeskonnad. Meeskonda võivad kuuluda "omad" mängijad - Põlva maakonnas elavad,
töötavad, õppivad, Põlva maakonnast mujale õppima-tööle läinud mängijad. Erimeelsuste korral otsustab
mängija osalusõiguse võistkondade esindajate koosolek.
NB! Kuna tegu on erinevate maakondade võistkondade turniiril osalemisega, siis 4. Punkt on paindlikum.
Sõpruskonda kuuluvad mängijad võivad kuuluda võistkonda ka teistest maakondadest. Püüdkem siiski
mõistlikuks jääda. Turniiri üks eesmärk on pakkuda mängurõõmu.
5. Võistkonda kuuluvus vaba. Võistlussarja vältel esindab võistleja ainult ühte võistkonda.
6. Võistkonna suurus 16 mängijat, mänguks registreeritakse 12 mängijat. Üldregistreerimislehe, mis esitada
peakohtunikule (saata mailile) hiljemalt enne esimest mängu, kinnitab peakohtunik. Mängijate lisamine ja
muutmine lõpeb, kui meistrivõistlustel saab mängitud esimene ring ehk viimane kuupäev on 25.veebruar
2018.a. Kui mängija on mänginud kasvõi ühe mängu võistkonna eest, siis teda enam asendada ei saa.
7. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise.
IV VÕISTLUSTE SÜSTEEM
8. Põlva maakonna 2018.a. korvpalli 40+ lahtised meistrivõistlused toimuvad vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele korvpallimäärustele. Mängitakse 4 x 10 minutit puhast aega.
9. Meistrivõistlustel osalevad meeskonnad kahes alagrupis regionaalsel põhimõttel:
A-grupp
1. Kormoranid
2. Nipernaadi
3. Võru vald
4. ANTSLA
5. ANTSLA II

B-grupp
1. Valgamaa Kossutiim RIBI
2. Arilix
3. Tartu Amserv
4. Suure-Jaani
5. Tartu Rally

Süsteem
Võistkonnad mängivad omavahel kaheringilise turniiri (kodus/võõrsil).
PLAYOFF. Sinna pääsevad mõlema alagrupi 4 paremat. Veerandfinaalid B4-A1, B3-A2, A3-B2, A4-B1.
Järgnevad poolfinaalid nii võitjatele kui kaotajatele. Võitjate poolfinaalid B4/A1-A3/B2 ja A4/B1-B3/A2
eespool oleva paari võitja koduväljakul. Kaotajate poolfinaalid A3/B2-B4/A1 ja B3/A2-A4/B1 eespool
oleva paari kaotaja koduväljakul.
Lõplik kohamäng kõigil 21.aprill (kas Parksepa või Puiga Spordihoones).
*NB! Mängude edasi lükkamine.
Põhihooaja ajakavasse lisatud mängu saab edasi lükata juhul, kui sellega on nõus mõlemad võistkonnad.
Kui üks võistkondadest pole sellega nõus, jääb mängu toimumise aeg jõusse.
10. Loobumisvõidu tulemuseks on 20 : 0.
11. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti.

12. Võistluspalli valib mängu vanemkohtunik.
13. Ajakavas esimesena märgitud meeskond -“ peremees” - vastutab ja kindlustab võimla ja lauakohtunike
olemasolu ning väljakukohtunike kui ka lauakohtunike tasustamise. Tagab mängu tulemuse teatamise,
protokolli toomise-saatmise peakohtuniku kätte. Võib protokolli skännida ja saata mailile
davis13345@gmail.com .
NB! Väljaspool Põlva maakonda kodusaali omav võistkond organiseerib enda mängule vilemehed ja
lauasekretärid ise. Soovitusliku ajakava paneb paika peakohtunik, lõplikult lepivad mänguaja kokku
esindajad omavahel.
14. Ühtset värvi võistlussärgi korral vahetab särgi “peremees”. Soovitavalt kodus hele ja võõrsil tume
vorm.
15. Võrdse arvu punktide korral kahe võistkonna puhul arvestatakse omavaheliste mängude punkte,
omavaheliste mängude korvide vahet, üldist korvide vahet. Kolme ja enam võistkonna võrdsete punktide
korral arvestatakse omavaheliste mängude punkte, omavaheliste mängude korvide vahet, üldist korvide
vahet.
16. Kui selgub, et võistkond on kasutanud mängudes valet mängijat, siis võistkond kõrvaldatakse turniirilt,
tulemused tühistatakse, osavõtumaksu ei tagastata.
17. Võistkond võib anda ainult ühe loobumiskaotuse, millega võib kaasneda trahv 75.- eurot. Trahv
määratakse juhul, kui võistkond ei jõua väljakuulutatud mängu toimumise ajaks mängule. Kui võistkond on
oma mängust loobumisest ette teatanud (seda vähemalt mängule eelneva päeva õhtul), siis trahvi ei kaasne
ja kirja läheb lihtsalt loobumiskaotus. Võistkonda ei lubata enne järgmise vooru mängule, kui ta on tasunud
trahvi 75.- eurot, kui see on määratud. Teise loobumise korral võistkond kõrvaldatakse turniirilt, tulemused
tühistatakse, osavõtumaksu ei tagastata.
18. Protest (50.- eurot) esitada peale mängu lõppu kirjalikult peakohtunikule, selle kohta tehakse märge
võistlusprotokolli, informeeritakse mängu juhtinud kohtunikke ja vastasvõistkonna esindajat-kaptenit.
Protest lahendatakse koos asjaosaliste, mängu juhtinud kohtunike, peakohtuniku (Davis Kostõgov) ja
vajaduse korral distsiplinaarkomisjoniga (esimees – Alar Kõiv, liikmed – Ingrid Muuga) enne järgmise
vooru mängu. Protesti positiivse lahenduse korral saab protesti esitaja raha tagasi, vastasel juhul jääb raha
korralduskuludeks.
V AUTASUSTAMINE
19. Põlva maakonna 40+ lahtiste 2018.a. korvpalli meistrivõistluste kolme paremat meeskonda
autasustatakse karika ja diplomiga, meeskonna liikmeid medali ja diplomiga.
VI MAJANDAMINE
20. Põlva maakonna 2018.a. korvpalli 40+ lahtiste meistrivõistluste osavõtumaks 100.- eurot.
Osavõtumaks tasuda 01.märtsiks 2018.a.
21. Võistkondade lähetamise ja kodumänguga seoses (võimla rent, kohtunike tasustamine) olevad kulud
kannab lähetav/vastutav võistkond/organisatsioon.
22. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega (autasustamine ja kõik kohamängud finaalide päeval)
seoses olevad kulud kaetakse osavõtumaksust.
VII ÜLDISELT
23. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos võistkondade
esindajatega. Võistluste peakohtunik on DAVIS KOSTÕGOV (5294002), peasekretär Ingrid Muuga
(7994637,5175848).
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT

