Põlva maakonna 2018.a. karikavõistlused
korvpallis
I EESMÄRK
1. Elavdada korvpalli harrastamist maakonnas.
2. Selgitada Põlva maakonna 2018.a. karikavõitja meeskond.

II AEG JA KOHT
3. Põlva maakonna 2018.a. karikavõistlused korvpallis toimuvad vastavalt ajakavale 1.novembrist
kuni 16.detsembrini 2018 Põlva maakonna võimlates.

III OSAVÕTJAD
4. Osaleda võivad kõik Põlva maakonna spordiklubide, omavalitsuste, asutuste-firmade, koolide
meeskonnad. Meeskonda võivad kuuluda Põlva maakonnas elavad, töötavad, õppivad, Põlva
maakonnast mujale õppima-tööle läinud mängijad. Erimeelsute korral otsustab mängija osalusõiguse
võistkondade esindajate koosolek.
5. Võistkonnal on õigus registreerida 3 võõrmängijat. Mänguks saab protokolli kanda 2
võõrmängijat. Võõrmängija tähendab teisest maakonnast pärit mängijat.
6. Võistkonda kuuluvus vaba. Võistlussarja vältel esindab võistleja ainult ühte võistkonda.
7. Võistkonna suurus 18 mängijat, võistlusprotokolli kantakse 12 mängija nimed. Üldregistreerimislehe, mis tuleb esitada kas päev enne esimese mängu toimumist või hiljemalt 05.novembriks
meiliaadressil davis13345@gmail.com, kinnitab võistluste peakohtunik.
8. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise.

IV VÕISTLUSTE SÜSTEEM
9. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele korvpalli võistlusmäärustele.
10. Võistkonnad mängivad esmalt läbi üheringilise turniiri. Finaali pääsevad 2 paremat võistkonda.
Finaal toimub detsembri keskel (kuupäev täpsustatakse) alagrupi parima võistkonna poolt valitud
spordisaalis. Finaali võitja selgub ühest mängust.
11. Ajakavas esimesena märgitud võistkond, mängu "peremees", lepib vastasvõistkonnaga kokku
mängu toimumise aja. Kui võistkonnad ei saa sõbralikult kokkuleppele, siis kodumeeskond pakub
välja kaks (erinevat päeva) mängu aega ja vastasvõistkond valib endale nendest sobivaima. Korraldaja
vastutab ja kindlustab võimla ning kohtunike olemasolu ja tasustamise, samuti teatab mängu tulemuse
ja toob-saadab mänguprotokolli spordiliitu. Mäng tuleb pidada selleks ette antud kuupäevade jooksul.
12. Loobumisvõidu tulemuseks on 20 : 0.
13. Võistluspalli valib mängu vanemkohtunik.
14. Ühtset värvi võistlussärgi korral vahetab särgi väljaku “peremees”.
15. Kui selgub, et võistkond on kasutanud mängudes valet mängijat, siis võistkond kõrvaldatakse
turniirilt ja tulemus tühistatakse.
16. Protest (100.- eurot) esitada peale mängu lõppu kirjalikult peakohtunikule, selle kohta tehakse
märge võistlusprotokolli, informeeritakse mängu juhtinud kohtunikke ja vastasvõistkonna esindajatkaptenit. Protest lahendatakse koos asjaosaliste, mängu juhtinud kohtunike, peakohtuniku (Davis
Kostõgov) ja vajaduse korral distsiplinaarkomisjoniga (esimees – Aare Halliko, liikmed – Alar Kõiv ja
Tõnu Põlluveer) enne järgmise vooru mängu. Protesti positiivse lahenduse korral saab protesti esitaja
raha tagasi, vastasel juhul jääb raha korralduskuludeks.
17. Loobumiskaotuse korral võib kaasneda trahv 100.- 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 aasta karikamängudele, kui ta on tasunud trahvi
100.- eurot, kui see on määratud.

V AUTASUSTAMINE
18. Põlva maakonna 2018.a. karikavõitjat meeskonda autasustatakse karika ja diplomiga, meeskonna
liikmeid meene ja diplomiga. II kohale tulnud meeskonda autasustatakse diplomiga, meeskonna
liikmeid diplomiga.

VI MAJANDAMINE
19. Võistkonna lähetamise ja osalemisega seoses olevad kulud kannab lähetav organisatsioon.
20. Võistluste ettevalmistamise ja finaalmängu läbiviimisega seoses olevad kulud kannab Põlva
Maakonna Spordiliit.

VII ÜLDISELT
21. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos
võistkondade esindajatega. Võistluste peakohtunik on DAVIS KOSTÕGOV (5294002), peasekretär
Ingrid Muuga (7994637, 5175848).

Võistkondade esindajad:
1. Valgjärve VP
2. Räpina Spordikool
3. Roofix
4. SK Känguru

Siim Sellis 5541527
Ants Järv 58372382
Elari Asi 5211986
Mai Nigul 56616190

