EESTI SEENIORSPORDI JA SPORDIVETERANIDE LIIDU 51.SUVEMÄNGUD

3 x 3 TÄNAVAKORVPALL 2018
Juhend
I EESMÄRK
1.2 Selgitada välja 2018.a Eesti Seeniorspordi ja spordiveteranide liidu 51.suvemängude meistrid 3 x 3 tänavakorvpallis.
II AEG JA KOHT
2.1. Võistlused toimuvad laupäeval 04.augustil Saaremaa vallas, Pihtla külas, “PIHTLA SPORDIKESKUSES” asuvatel
välisväljakutel.
Vihma korral toimuvad võistlused Kuressaare Spordikeskuses.
2.2. Mängude algus kell 15.00
III OSAVÕTJAD JA REGISTREERIMINE
3.1. Osaleda võivad kõikide maakondade võistkonnad vanusegruppides – Naised 35+ ja 45+. Mehed 35+ ja 50+.
Igast vanusesgrupis võib osaleda üks võistkond maakonnast
3.2 Võistkonna suurus on 3+1 mängijat.
3. 3 Võistlustel saavad osaleda vaid eelregistreeritud võistkonnad
Võistluste toimumise päeval kohapeal registreerimist ei toimu.
3.4 Iga vanusegrupi turniir toimub vaid juhul kui registreeritud on kolm või enam võistkonda.
IV VÕISTLUSTE SÜSTEEM
4.1. Eelregistreerimise põhjal selgitatakse ESVL 51.suvemängude meistrid 2018 välja järgmistes vanuseklassides:
NAISED 45+
MEHED 50+
4.2. Võistlustel kehtivad MTÜ Saaremaa Korvpall poolt kehtestatud tänavakorvpalli reeglid
4.3. 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 2018 mängitakse turniir korraldaja poolt ettenähtud pallidega (NR.7 suurus)
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.
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 Eesti Seeniorspordi ja spordiveteranide liidu 51.suvemängude meistreid autasustatakse medalitega.
5.2 Üldturniiri arvestuses autasustatakse I, II ja III kohale tulnud võistkondade liikmeid.
VI ÜLDISELT
7.1. Võistluste peakohtunik on Ivar Tamm. Abikohtunikud Raigo Sooär ja Riivo Allik.
7.2. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendavad peakohtunik ja abikohtunikud. Vaidluste korral on
peakohtuniku otsus lõplik.
7.3. Võistlustest informeeritakse elanikke maakonnalehtedes ja reklaamina linnas teadetetahvlitel. Tulemused avalikustatakse
maakonnalehtedes ja Saaremaa korvpalliveebil www.saarekorvpall.ee
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