Jõgevamaa korvpalli 2010.a. meistrivõistluste
juhend.
EESMÄRK
Populariseerida korvpalli Jõgevamaal.
Selgitada Jõgevamaa parimad korvpalli meeskonnad.
AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad vastavalt koostatud kalenderplaanile..
Play-off mängud peetakse põhiturniiri võitja koduväljakul.
OSAVÕTJAD
Meeskondi võib komplekteerida Jõgevamaal elavatest või põhikohaga töötavatest ja nende õppivatest
lastest või Jõgeva maakonna üldhariduslikes- ja kutsekoolides õppivatest õpilastest ja kahest Jõgevamaa
spordiklubi liikmest või Jõgevamaa spordikoolide õpilasest , kes ei vasta eelpool toodud nõuetele või
ühest G4S korvpalli meistriliiga mängijast (kes on vanem 17 aastane) ning “võõrastest”. Võistkonnas
võib mängida võistluste jooksul kuni 18 mängijat, igas mängus võib kasutada 12 mängijat.
VÕISTLUSTESÜSTEEM
Meistrivõistlused viiakse läbi kehtivate FIBA reeglite järgi.
Mängitakse ühe ringiline põhiturniir ja play-off mängudes mängivad põhiturniiri viies koht ja teine koht
omavahel ning kolmas ja neljas koht omavahel, võitjad selgitavad finaalis mängija. Põhiturniiri võitja
saab otse finaali. Play-off turniiril selgub paari võitja ühest mängust
Play-offi mängudele saab mängida „võõras” mängija, kes osaleb vähemalt 50% põhiturniiri mängudel.
Võistluste peakontunik määrab väljakukohtunikud. Koduväljaku meeskond kindlustab lauakohtunikud.
Mängude ajakava täitmine on kohustuslik. Mängu ärajäämisel arvestatatakse loobumiskaotus (0:20)
mängule mitteilmunud meeskonnale. Kahe loobumiskaotuse puhul meeskond edasimängida ei saa ja
tema eelnevad tulemused tühistatakse.
Protestid esitada kirjalikult koos 500.- krooniga 48 tunni jooksul peakohtuniku kätte.
Paremusjärjestuse määrab punktide summa, võit annab 2 punkti, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Võrdse
summa korral määrab paremuse:
a) omavaheliste mängude punktid;
b) omavaheliste mängude korvipunktide vahe;
c) põhiturniiri mängude korvipunktide vahe;
AUTASUSTAMINE
Parima meeskonna mängijaid autasustatakse medali ja diplomiga ning II ja III koha meeskonna
mängijaid autasustatakse medali ja diplomiga. Võitjat meeskonda karikaga.
MAJANDAMINE
Meeskonna osavõtumaks on 300 krooni mäng., “võõra” meeskonna liikme kasutamisel lisandub 750
krooni iga “võõra” eest. Koduvõistkond tagab mängu läbiviimise vastavalt võistlusmäärustele
JSL Kalju tasub võimla üüri kuni 150.- tunni eest peale võistlust arve alusel.
Mängule õigeaegselt mitteilmunud võistkonda trahvitakse 400.- krooniga.
Mängija eemaldamine – trahv 300.REGISTREERIMINE
Ülesandmislehed (kuni 18 mängijat) esitada 31.jaanuariks jslkalju@hot.ee, kus peab olema: mängija
nimi, number, pikkus, elukoht, põhitöökoht (õpilasel kool), spordiklubi, spordikool, võistkonna kapteni,
esindaja nimi, telefon ja e-mail.
Meeskond on registeeritud, kui on esitatud nõuetele vastav meeskonna ülesandmisleht ja tasutud
põhiturniiri osavõtumaks.
ÜLDIST
Tekkinud küsimused ja probleemid lahendavad võistluste peakohtunik, JSL Kalju korvpalli sektsiooni
juhatus.
Info Peakohtunik Andres Annok
Jõgevamaa Spordiliit Kalju

53 32 5659

