
 
 

VÕISTLUSSÜSTEEM 2012 MEHED 
 

 
 Mänguaeg ühes kohtumises on 2*10 minutit (jooksev aeg) 

 Iga poolaja viimased 2 minutit on mänguaeg puhas 

 Kahe poolaja vahel on 1 minut pausi. 

 Kõigil võistkondadel on õigus ühele time-oudile poolajal 

 Kui mänguaja lõppedes on seis viigiline, selgub võitja vabavisete sooritamisel (visatakse 

kordamööda kuni esimese eksimiseni) 

 „Surnud ringi“ korral selgub paremusjärjestus vastavalt korvpallimäärustele  

 Võistlejate vahetused toimuvad mängus jooksvalt 

 Alagruppides esimese koha saavutanud meeskonnad selgitavad omavahel kohad 1-2 

 Alagruppides teise koha saavutanud meeskonnad selgitavad omavahel kohad 3-4 

 Alagruppides kolmanda koha saavutanud meeskonnad selgitavad omavahel kohad 5-6 

 Alagruppides neljanda koha saavutanud meeskonnad selgitavad omavahel kohad 7-8 

 

     Turniiril esikoha saavutanud meeskonda autasustatakse rändkarikaga.  
 
     Eriauhinnad parimatele mängijatele. 

Turniirist osavõtumaks on 150 € mis tasutakse ülekandearve alusel või kohapeal enne võistluste algust 

korraldajate kätte. 

VÕISTLUSSÜSTEEM  2012 NAISED 

 
 Mänguaeg ühes kohtumises on 2*10 minutit (jooksev aeg) 

 Iga poolaja viimased 2 minutit on mänguaeg puhas 

 Kahe poolaja vahel on 1 minut pausi. 

 Kõigil võistkondadel on õigus ühele time-oudile poolajal 

 Kui mänguaja lõppedes on seis viigiline, selgub võitja vabavisete sooritamisel (visatakse 

kordamööda kuni esimese eksimiseni) 

 „Surnud ringi“ korral selgub paremusjärjestus vastavalt korvpallimäärustele 

 Võistlejate vahetused toimuvad mängus jooksvalt 

 Alagruppides esimese koha saavutanud naiskonnad selgitavad omavahel kohad 1-2 

 Alagruppides teise koha saavutanud naiskonnad selgitavad omavahel kohad 3-4 

 Alagruppides teise koha saavutanud naiskonnad selgitavad omavahel kohad 5-6 

 
 Turniiril esikoha saavutanud naiskonda autasustatakse rändkarikaga 
      

     Turniirist osavõtumaks on 80 € mis tasutakse ülekandearve alusel või kohapeal enne võistluste 
algust korraldajate kätte 

 



PROGRAMM PEALE TURNIIRI 
 

 

 Kuressaare Karikaturniiri 2012 afterparty toimub „SUURE TÖLLU PUHKEKÜLAS“ asukohaga Kaarma vald, Lilbi 

küla. Asub umbes 4 km Kuressaarest  Tallinna poole. 

 Afterparty algus kell 19.00. Samas toimub ka turniiri parimate mees- ja naiskondade autasustamine. 

Afterpartyl osalemise tasu ühele inimesele on  8 €  Sisaldab sooja sööki, snäkke ja veidi 

mittealkohoolseid jooke.  

 Alkohoolseid jooke saab osta kohapealt. 

 Videodisko  80´date stiilis. Diskor Urmas Rämmal 

 

 

 

 Hiljem jätkub afterparty CLUB DIVAS  asukohaga Kuressaare Raekoja 8, www.clubdiva.ee 

 Afterparty osalustasu tagab vaba sissepääsu  CLUB DIVASSE 

http://www.clubdiva.ee/

