TABLOOTURNIIR KORVPALLIS 2018
JUHEND

1. Eesmärk:
1.1 Ergutada korvpalliharrastust Peipsiäärses piirkonnas, promoda Vara Kogukonnakeskuse spordisaali
FIBA nõuetele vastavat elektroontablood.
1.2 Pakkuda võistlusväljundit piirkonna korvpallimänguharrastajatele.
1.3 Selgitada välja turniiri parim võistkond.
2. Aeg ja koht:
Võistlused toimuvad pühapäeval, 11. märtsil 2018 Vara Kogukonnakeskuses, algusega kell 10.00.
Võistlused toimuvad, kui registreerunud on vähemalt 3 võistkonda.
3. Korraldamine:
3.1 Turniiri korraldavad MTÜ Vara Kooli Sõprade Selts ja SA Vara Sport.
3.2 Üldinfo Vaike Torokvei 5669 3734, e-post: vaike.torokvei@gmail.com ja Katrin Reimand 5300 9392,
e-post: sport.vara@gmail.com
4. Osavõtjad:
4.1 Maksimaalselt 6 meeskonda, mis on registreeritud punktis 5 sätestatud tingimustel. Meeskonna lubatud
minimaalseks suuruseks 6 mängijat, maksimaalseks suuruseks 10 mängijat + treener-esindaja.
4.2 Meeskonnakaaslastel peab olema ühtne võistlusvorm, sh numbritega mängusärgid või vestid. Mängija
number peab vastama ülesandmislehel märgitud numbrile. Kaasa võetud varustuse eest korraldaja ei vastuta.
5. Registreerimine ja osalustasu:
5.1 Meeskonna registreerimine toimub kirjalikult aadressil vaike.torokvei@gmail.com hiljemalt 8. märts
kell 19.00. Teade sisaldab meeskonna nime, kontaktisiku nime, telefoni, e-posti aadressi ning kelle nimele
koostada osalustasu arve. Võistkonna täielik nimeline koosseis esitatakse ülesandmislehega hiljemalt enne
turniiri kell 9.45
5.2 Osalustasu on 30.- eurot ning see tuleb üle kanda Vara Kooli Sõprade Seltsi arveldusarvele. Arve
väljastatakse e-postiga pärast meeskonnalt registreerumiskirja saamist ning see peab olema tasutud arvel
näidatud tähtajaks. Arve tähtajaks tasumata jätmise korral on korraldajatel õigus anda koht järgmisele
ootejärjekorras olevale võistkonnale. Registreerimine loetakse sooritatuks ainult osalustasu õigeaegse
tasumise korral ning korraldajatelt vastava kinnituskirja saamisel.
6. Reeglid ja võistlussüsteem:
6.1 Mängitakse FIBA korvpalli reeglite järgi, välja arvatud siinkohal toodud punktid:
Mänguaeg: 2x8 minutit; vajadusel lisaaeg 4 minutit; kui 2 minutit enne mängu lõppu on punktide vahe 12 ja
rohkem punkti, siis mängitakse 2 minutit jooksva aja´ga ning kui 2 minutit enne mängu lõppu on punktide
vahe alla 12 punkti, siis mängitakse 2 minutit seisva aja`ga, vahetusreegel kehtib mõlemal juhul.
Time-out: esimesel poolajal kummalgi meeskonnal 1 ; teisel poolajal kummaldi meeskonnal 2 time-out`i
6.2 Turniirisüsteem sõltub meeskondade arvust, millest teatame täiendavalt enne võistluspäeva.

7. Paremusjärjestuse selgitamine:
7.1 Paremuse määrab suurem punktide summa (võit – 2 punkti; kaotus 1 punkt, loobumine 0 punkti).
7.2 Võrdsete punktide korral määrab paremuse:
1) kahe võistkonna puhul nende omavahelise kohtumise tulemus
2) kolme ja enama võistkonna puhul parem korvide vahe nende omavahelistes mängudes, seejärel kogu
tabeli ulatuses.
8. Protestid:
Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohapeal peakohtunik.
9. Autasustamine:
I kohale tulnud meeskonda autasustatakse karikaga, I –III kohale tulnud meeskonna liikmeid autasustatakse
medalitega. Lisaks selgitatakse välja turniiri parim mängija ja lauavõitleja.
10. Üldine:
10.1 Võistluste päeval kohal olla kell 9.00. Mängude algus kell 10.00.
10.2 Loosimine turniiritabelisse kell 9.30.
10.3 Tutvumine saaliga ja soojendus kell 9.00 kuni 9.50. Soojenduspallid peavad meeskonnal endal olema.
Mängude vaheajal eraldi soojendusaega ei ole.
10.4 Iga mängija vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Turniiri korraldajad ei vastuta vigastuste,
haigestumiste ja varguste eest. Alkoholi tunnustega on mängimine keelatud.
10.5 Mängijatel on kasutada riietus- ja pesemisruumid Vara Kogukonnakeskuses, toitlustamine algab
orienteeruvalt kell 12.30.
10.6 Käesolev Juhend on ametlik kutse turniirile.

