
SAAREMAA  

MEISTRIVÕISTLUSED  

TÄNAVAKORVPALLIS 2019 
 
Juhend  

 

I EESMÄRK  

 

1.1 Elavdada korvpalli harrastamist maakonnas, pakkuda korvpalliga tegelejatele võimalust võrrelda oma oskusi suvistel 

välisväljakutel ja pealtvaatajatele sportlikku ajaviidet.  

 

1.2 Selgitada välja 2019.a Saare maakonna  meistrid  tänavakorvpallis.  

 

II AEG JA KOHT  

 

2.1. Saaremaa meistrivõistlused 2019 tänavakorvpallis toimuvad laupäeval 17.augustil Saaremaa vallas, Pihtla külas, 

“PIHTLA SPORDIKESKUSES” 

 

2.2. Mängude algus laupäeval 13.00 (Korraldajad teatavad täpse kellaja) 

 

 

III OSAVÕTJAD, OSALUSTASU JA REGISTREERIMINE  

 

3.1. Osaleda võivad kõik Saare maakonna spordiklubide, omavalitsuste, asutuste-firmade, koolide ja sõpruskondade meeskonnad. 

Võistlustel osalevate võistkondade arv ei ole piiratud.  

 

 

SEENIORID 

 

3.2. Meeskonda võivad kuuluda ainult isikud kes on sündinud, elanud ja kasvanud Saaremaal ning Saaremaa korvpalliliigas 

2018/2019 osalenud maakonna korvpalliseeniorid, vanusega 40+ 

 

3.3. “Võõrmängijate” ehk mängijate, kellel puudub ilmne side Saaremaaga kasutamine võistkonnas on keelatud.  

 

3.4.1 Võistluse vältel võib võistleja esindada ainult ühte võistkonda vanuseastmes.  

 

3.4.2 Võistleja võib esindada mitut vanuseastet. Osavõtutasu tuleb tasuda mõlemas vanuseastmes osalemise eest. 

 

3.4.3 Meeskonna suurus on 3+1 mängijat. 

 

3.5  Võistlustel saavad osaleda vaid eelregistreeritud meeskonnad kes on õigeaegselt tasunud osavõtutasu.  

 Võistluste toimumise päeval kohapeal registreerimist ei toimu.  

 

3.6. Seeniorite ja noorte turniir toimub vaid juhul kui registreeritud on kolm või enam võistkonda. 

 

3.7. Võistkonna registreerimisleht (võistkonna nimi,võistlejate nimed trükitähtedega, sünniaeg, elu- ja töökoht või muu side 

Saaremaaga) esitatakse registreerimisel meiliaadressil saaremaakorvpall@gmail.com (Lehe saab välja printida lehelt 

www.saarekorvpall.ee) 

 

3.8. Korrektiive võistkondade mängijate nimekirjades peale registreerimist enam teha ei saa. 

 

3.9.. Osalemistasu seenioritel on 30 € võistkonna kohta. 

 

 

 

 

 



 

 

MEHED 

 

3.10  Osaleda võivad kõik Saare maakonna spordiklubide, omavalitsuste, asutuste-firmade, koolide ja sõpruskondade 

meeskonnad. Võistlustel osalevate võistkondade arv ei ole piiratud. 

 

3.11 Meeskonda võivad kuuluda ainult isikud kes on sündinud, elanud ja kasvanud Saaremaal, Saaremaa korvpalliliigas 

2018/2019 osalenud mängijad, maakonna korvpalliseeniorid ja noored, kes õpivad Saaremaal või on siit ajutiselt suundunud 

õppima teise kooli. 

 

3.12 “Võõrmängijate” ehk mängijate, kellel puudub ilmne side Saaremaaga kasutamine võistkonnas on keelatud. 

 

3.13 Võistluse vältel võib võistleja esindada ainult ühte võistkonda vanuseastmes.  

 

3.14 Võistleja võib esindada mitut vanuseastet. Osavõtutasu tuleb tasuda mõlemas vanuseastmes osalemise eest. 

 

3.15 Meeskonna suurus on 3+1 mängijat. 

 

3.16  Võistlustel saavad osaleda vaid eelregistreeritud meeskonnad kes on õigeaegselt tasunud osavõtutasu.  

 Võistluste toimumise päeval kohapeal registreerimist ei toimu.  

 

3.17 Seeniorite ja noorte turniir toimub vaid juhul kui registreeritud on kolm või enam võistkonda. 

 

3.18 Võistkonna registreerimisleht (võistkonna nimi,võistlejate nimed trükitähtedega, sünniaeg, elu- ja töökoht või muu side 

Saaremaaga) esitatakse registreerimisel meiliaadressil saaremaakorvpall@gmail.com (Lehe saab välja printida lehelt 

www.saarekorvpall.ee) 

 

3.19 Korrektiive võistkondade mängijate nimekirjades peale registreerimist enam teha ei saa. 

 

3.20 Osalemistasu meestel on 30 € võistkonna kohta 

 

 

 

IV VÕISTLUSTE SÜSTEEM  

 

4.1. Saaremaa tänavakorvpalli meistrid 2019 selgitatakse välja järgmistes vanuseklassides:  

 

Noored             U-14 

Mehed             ( 18+) 

Seeniorid        ( 40+) 

 

Kui noorte meeskonnas on erinevast vanusest mängijaid, siis peab võistkond mängima vanima mängija järgses võistlusklassis.  

NOORTEKLASSIDES ON NÕUTAV MÄNGIJA VANUST TÕENDAV DOKUMENT! 

 

4.2. Võistlustel kehtivad tänavakorvpalli reeglid leiad allpool toodud LISA.1. 

4.3. Võistluste täpne süsteem selgub kohapeal !!!   

 

4.4. Mängu võit annab 2 punkti kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Loobumisvõidu tulemuseks on 10:0. Võrdsete punktide 

korral alagrupi turniiril ja finaalis arvestatakse omavahelise mängu tulemust. Kolme ja enama võistkonna võrdsete punktide 

korral arvestatakse omavaheliste mängude punkte, omavaheliste mängude korvide vahet, üldist korvide vahet.  

 

4.5. Aastal 2019 mängitakse turniir korraldaja poolt ettenähtud pallidega!!!  

 

4.6. Ühtset värvi võistlussärgi korral on turniiritabelis allpool asuv võistkond kohustatud vahetama särgi või kasutama korraldaja 

pakutavat “vormi”.  



 

4.7. Võistkond võib anda ainult ühe loobumiskaotuse. Teise loobumise korral võistkond kõrvaldatakse turniirilt, tulemused 

tühistatakse, osavõtumaksu ei tagastata.  

 

4.8. Kui selgub, et võistkond on kasutanud mängudes valet mängijat, siis võistkond kõrvaldatakse turniirilt, tulemused 

tühistatakse, osalemistasu ei tagastata.  

 

4.9. Kohtuniku otsused mängus on lõplikud ja protestimisele ei kuulu.  

 

V AUTASUSTAMINE  

 

5.1 Saaremaa MV meeste arvestuses autasustatakse esimest kolme meeskonda Saare maakonna meistrimedaliga. 

 

5.2 Üldturniiri arvestuses autasustatakse I, II ja III kohale tulnud võistkondade liikmeid. 

 

5.3 Korraldajad nimetavad meistrivõistluste parima mängija, keda autasustatakse eriauhinnaga.  

 

VI MAJANDAMINE  

 

6.1.Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimise kulud kaetakse osavõtumaksudest ja  MTÜ Saaremaa Korvpall eelarvest. 

VII ÜLDISELT  

 

7.1. Võistluste peakohtunikud on Ivar Tamm, Raigo Sooär ja Riivo Allik.   

 

7.2. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendavad peakohtunikud. Vaidluste korral on peakohtunikkude otsus 

lõplik.  

 

7.3. Võistlustest informeeritakse elanikke maakonnalehtedes ja reklaamina linnas teadetetahvlitel. Tulemused avalikustatakse 

maakonnalehtedes ja Saaremaa korvpalliveebil www.saarekorvpall.ee 

 

 

 

MTÜ SAAREMAA KORVPALL  

 


