
 
2020 a. Pärnumaa ja Pärnu linna meistrivõistlused korvpallis 

Juhend 

I. EESMÄRK 

a. Elavdada korvpalli harrastamist maakonnas; 

b. Selgitada Pärnumaa meistrid 2020. aastal; 

c. Selgitada Pärnu linna meistrid 2020. aastal. 

II. AEG JA KOHT 

a. 10-11.oktoober, 2020, Paikuse Spordikeskus; 

b. Mõlemal päeval on mängude algus 10:00. 

III. JUHTIMINE 

a. Peakorraldaja on Pärnumaa Spordiliit koostöös Paikuse Spordikeskusega ja Pärnu 

linnaga. 

IV. OSALEMINE 

a. Osaleda võivad kõik Pärnu maakonnas tegutsevad ja treenivad võistkonnad;  

b. Meistrivõistluste vältel esindab võistleja ainult ühte võistkonda; 

c. Registreerimistähtaeg on 28.09.2020; 

d. Registreerimine läbi Google docs’i: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-

61ITlqV0Gpcmokv8ZYPdRdrq-u31TEggMs_WtTtaa74pxA/viewform?usp=sf_link  

e. Võistkonna suurus on kuni 14 mängijat. Registreerimisleht mängijate nimedega  

esitada Pärnumaa Spordiliitu või otse peakohtuniku kätte hiljemalt enne esimest 

mängu. Viimane kuupäev võistkonna koosseisude muutmiseks on 10.oktoober, 2020, 

kell 10:00; 

f. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise. 

V. VÕISTLUSTE SÜSTEEM 

a. Pärnu maakonna ja Pärnu linna 2020.a. korvpalli meistrivõistlused toimuvad vastavalt 

Eesti Vabariigis kehtivatele Korvpallimäärustele (FIBA reeglid); 

b. Mänguaeg 2X10minutiti; 

c. Süsteem selgub peale registreerimise lõppu 28.09.2020; 

d. Loobumisvõidu tulemuseks on 20:0; 

e. Võistluspalli valib mängu vanemkohtunik; 

f. Ühtset värvi võistlussärgi korral vahetab särgi “peremees”; 

g. Kui selgub, et võistkond on kasutanud mängudes valet mängijat, siis võistkond 

kõrvaldatakse turniirilt, tulemused tühistatakse, osavõtumaksu ei tagastata. 

VI. TRAHVID JA PROTEST 

a. Kaks ebasportlikku viga – järgmine mäng vahele; 

b. Mängija või treeneri eemaldamine ebasportliku käitumise eest – järgmine mäng 

vahele; 

c. Mängija või treeneri eemaldamine robustse ja ebasportliku käitumise eest 

(kallaletung, ebatsensuursete sõnadega sõimamine vastasmängijat, pealtvaatajat, 

kohtunikku jms.) – rahatrahv 50 EUR ja järgmine mäng vahele; 

d. Trahv(id) tasuda Pärnumaa Spordiliidu arveldusarve numbrile 

EE211010902000890007, SEB; 

e. Protest (50€) esitada peale mängu lõppu kirjalikult peakohtunikule, selle kohta 

tehakse märge võistlusprotokolli, informeeritakse mängu juhtinud kohtunikke ja 

vastasvõistkonna esindajat- kaptenit; 
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f. Protest lahendatakse koos asjaosaliste esindaja, mängu juhtinud kohtunike ja 

peakohtuniku osalusel. 

VII. AUTASUSTAMINE 

a. Pärnu maakonna 2020.a. korvpalli meistrivõistluste I-III meeskonda autasustatakse 

karika ja diplomiga, meeskonna liikmeid medali ja diplomiga. Eriauhinnad Pärnu 

maakonna meistrivõistluste parimale mängijale ja iga osalenud võistkonna parimale 

mängijale. 

b. Pärnu linna 2020.a. korvpalli meistrivõistluste I-III meeskonna liikmeid autasustatakse 

medali ja diplomiga. 

VIII. MAJANDAMINE 

a. Pärnu maakonna ja Pärnu linna 2020.a. korvpalli meistrivõistluste osavõtumaks on 

150.00 € võistkonna kohta. Osavõtumaks tasuda 5.oktoobriks, 2020, Pärnumaa 

Spordiliidu arveldusarvele EE211010902000890007, SEB. Vajadusel saab tasuda arve 

alusel;  

b. Võistkondade mänguga seotud kulud (kõigi kohtunike tasustamine) kaetakse 

osavõtumaksust; 

c. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega (autasustamine, võimla üür) seoses olevad 

kulud kaetakse Pärnumaa Spordiliidu eelarvest ja projektidest. 

IX. ÜLDISELT 

a. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik 

koos võistkondade esindajatega. Võistluste peakohtunik on Roland Šimanis; 

b. Lisainfo:  

i. Pärnumaa Spordiliit –Kaisa Kirikal, info@psl.ee, 53494331;  

ii. Paikuse Spordikeskus – Roland Šimanis, roland.simanis@paikuse.ee, 

55578651. 
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