
   

   
 

Pärnumaa Jäähokiliiga juhend 
 
 

EESMÄRK 
 
Populariseerida jäähokit Pärnumaal ja selgitada välja 2021/2022 aasta maakonna meister. 
 
VÕISTLUSSÜSTEEM 
 
Pärnumaa Jäähokiliigas (edaspidi PHL) võivad osaleda kõik Pärnumaal tegutsevad 
spordiklubid. 
2021/2022 Hooajal PHL mängitakse Pärnu Uisuplatsil ja Viljandi Jäähallis ning võimalusel 
Lelle Liuväljal. 
2021/2022 Hooajal mängitakse PHL’is kahes faasis(alagrupitmängud ja playoffmängud) 
 
KORRALDAMINE JA REGISTREERIMINE 
 
Turniiri korraldaja on HK Pärnu Piraadid  jäähokiklubi  koostöös Pärnumaa spordiliiduga. 
Osalemisõigust omavad võistkonnad peavad kinnitama oma osalemissoovi hiljemalt 
22.11.2021 korraldaja kontaktile hkparnupiraadid@gmail.com. 
Võistkonnad esitavad meeskonna nimekirja korraldajale hiljemalt 29.11.2021 
 
1. OSAVÕTJAD 

1.1. Võistkonna suurus on kuni 25 mängijat (koos väravavahiga) 
Osalustasu võistkonna kohta on 650€ (kuussada viiskümmend eurot), millest 560€(viissada 
kuuskümmend eurot) tuleb tasuda HK Pärnu Piraadid MTÜ arvele 
EE972200221076435954. Maksta saab 2. Osas ja arve saamiseks pöörduge võistluste 
peakorraldaja poole. Hooaja peale kokku 90€(üheksakümmend eurot) maksab võistkond 
iseseisvalt võistluse kodumängu toimumise päeval. 20€(kakskümmend eurot) kaupa 
väljakukuhtunikule ja 10€(kümme eurot) kaupa lauakohtunikule.   

 
2. LÄBIVIIMISE KORD 

2.1. 2021/2022 PHL hooajal alagrupimängudes mängivad kõik võistkonnad omavahel 
kaks korda läbi(üks kodumäng ja teine mäng võõrsil) 

2.2. Alagrupiturniiril annab võit 3p, viigi korral mängitakse 5 minutiline lisaaeg 3vs3 
väljakumängijaga. Kui lisaaeg lõppeb viigiga, selgitatakse võitja karistusvisetega (3 
mängijat) võitja saab 2p ning kaotaja 1p ja kaotus 0p. 

2.3. Mänguaeg on 3x15 minutit, „jooksvat” aega (mänguseisakutel aega kinni ei panda). 
2.3.1. Aeg peatatakse värava puhul ja karistuste puhul 
2.3.2. Karistuse kandmise ajal “puhas aeg” (mänguseisaku ajal pannakse aeg kinni) 
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2.4. Mängu eel on ette nähtud 10min soojendust litritega.  
2.5. Kolmandike vahel on 5minutilised pausid. 
2.6. Korraga on väljakul 5 mängijat + Väravavaht. 
2.7. Võistkond tohib mängu jooksul võtta ühe 30 sek Time-outi. 
2.8. Mängitakse vastavalt IIHF reeglitele. Löökvisked ja jõuline mäng on keelatud. 

 
2.9. Kohamängud mängitakse alagrupimängude punktitabeli alusel. Kohamängud 

koosnevad kahest poolfinaalist kus mängivad omavahel alagrupimängudel 
punktijärjestuses esimese ja neljanda koha saavutanud võistkonnad ning teise ja 
kolmanda koha saavutanud meeskonnad. Kohamängud mängitakse 1ühe mängu 
võiduni. Mänguaeg on 3x20min “jooksvat” aega. Normaalaja lõpus viigi korral 
järgnevad karistusvisked(3 mängijat). Nende mängude võitjad liiguvad edasi 
finaalmängule ja kaotajad 3-4 koha mängule.  

 
3. MÄNGUDE ASUKOHAD JA AJAKAVA 

3.1. Mängude ajakava on lisatud reglemendi viimasele lehele. 
3.2. 2021/2022 PHL hooaja mängud mängitakse Pärnu Liuväljal , Viljandi jäähallis ja 

Lelle Liuväljal. 
3.3. Kui kokkulepitud ajal ei saa mängu korraldada Pärnu Liuväljal ilmastiku tõttu siis 

muudetakse mängu asukoht ja osalejate kokkuleppel Viljandi jäähalli. 
3.4. Soovist mängu edasi lükata või asukohta muuta tuleb teavitada PHL 

korraldusmeeskonda ja vastasvõistkonda 72h ennem planeeritud mänguaega. 
 
 
 
4. DISTSIPLINAARKARISTUSED JA DISKVALIFITSEERIMINE  

4.1. Võistkonnale määratakse kaotus 0:5 ja määratakse rahatrahv järgmistel juhtudel: 
4.1.1. kui võistkonde ei ilmu mängule (trahv 130eur.) Esitatud trahvisumma on 

mõeldud katma täielikult kulud, mis on seotud mängu korraldamisega (jää rent, 
kohtunikud .); 

4.1.2. kui mäng katkestatakse ühe või mõlema võistkonna mängijate  või juhtide 
distsiplineerimatuse tõttu (rahatrahv 150eur.)  süüdlasest võistkonnalt või 
võistkondadelt), korduva ditsiplineerimatuse korral (kui mängijad lahkuvad 
varumängijate pingilt mängu ajal ja hüppavad väljakule) võistkond 
diskvalifitseeritakse tulemus 0:0; 

4.1.3. kui hokivõistkond lahkub väljakult – sellele võistkonnale arvestatakse kaotus 
0:5. Lisaks tuleb hokiklubil teha ühekordne makse korraldajatele 50eur. 

4.2. Distsiplinaarkaristuste juhendit vt. Punktis nr 7. 
4.3. Võistkonna mitteilmumiseks loetakse: 

4.3.1. Kui kohale on tulnud vähem kui 7 mängijat (kaasaarvatud väravavaht); 
4.3.2. Võistkonna väljakule mitteilmumine 10min. jooksul pärast kohtuniku vilet, 

mis kutsub võistkonnad väljakule (kui eelnevalt ei ole antud teada hilinemise 
põhjusest). 

4.4. Võistkond kõrvaldatakse tšempionaadilt järgmistel juhtudel: 
4.4.1. pärast teistkordset mängule mitteilmumist; 
4.4.2. kui ühe kuu jooksul ei tasuta võistkonnale määratud rahatrahvi; 
4.4.3. jämedate spordieetika, võistluste korralduse ja distsiplinaarsete rikkumiste 

eest; 
4.4.4. kui võistkond ei ole täitnud oma finantskohustusi. 



4.5. Otsuse mängijate diskvalifitseerimise ja võistkonna kõrvaldamise kohta  PHL 
tšempionaadilt võtab vastu direktoraat. 

4.6. Võistkonnale, kes lahkub PHL’ist, arvestatakse kaotused 0:5 kui ta on mänginud 
vähemalt 50% ettenähtud mängude arvust. Muudel juhtudel mängude tulemused 
annulleeritakse. 

4.7. Võistkondadele määratud rahatrahvid tuleb tasuda võistkonna järgmiseks mänguks. 
Kõigi trahvirahade (ka mängijate omade) eest vastutab võistkonna juhtkond. 
Võistkonnal on keelatud mängus osaleda kuni rahatrahv on maksmata. Rahatrahv 
tuleb tasuda korraldajale. 

4.8. Mängijatel on keelatud mängudes osaleda kuni on maksmata määratud rahatrahv. 
 
 
5. VÕISTLUSTE KOHTUNIKUD 

5.1. Iga võistlust teenindavad: üks kohtunik väljakul ning kohtunik sekretariaadis- 
statistik. 

5.2. Nõudeid konkreetse mängu kohtunike väljavahetamiseks vastu ei võeta. 
5.3. Kohtunike otsused mängu ajal on lõplikud ja neid ei saa vaidlustada ei mängija ega 

võistkonna juhtkond. 
 
6. PROTESTID 

6.1. Võistkonnal on õigus pärast mängu lõppu teavitada mängu kohtunikku protesti 
esitamisest. Protest fikseeritakse mängu protokollis 15.min.jooksul pärast mängu. 
Protesti esitamise tõendavad oma allkirjaga võistkonna peatreener või võistkonna 
esindaja. 

6.2. Protest tuleb 24 tunni jooksul esitada kirjalikult Korraldajale. Erand – protest 
ülesandmata või diskvalifitseeritud mängija osalemise kohta mängus (5 päeva). 

6.3. Korraldaja kutsub kokku distsiplinaarkomisjoni, mis vaatab protestid läbi 5 tööpäeva 
jooksul. 

6.4. Protesti ei vaadata läbi järgmistel juhtudel: 
6.4.1. kui see ei ole esitatud ettenähtud ajal; 
6.4.2. protokoll on allkirjastamata; 

6.5. Klubide juhtidel ja treeneritel ei ole õigust sekkuda  reeglitevastaselt kohtunikke 
töösse või mistahes muul reeglitevastasel moel seda häirida . 

6.6. Klubide juhid ja treenerid vastutavad hokimängijate käitumise eest võistluste ajal, 
kaasaarvatud 30 minutit enne ja 30 minutit pärast mängu. 

 
 
7. DISTSIPLINAARKARISTUSTE JUHEND  

7.1. Kaks väljasaatmist ühes mängus 10 minutiks.            -          1 mäng. 
7.2. Sihilik hokikepi või selle osa viskamine mängija, kohtuniku või pealtvaatajate suunas                   

diskvalifitseerimine 1 aastaks . 
7.3. Kakluse initsiaatorile väljakul, kes saadetakse väljakult minema mängu lõpuni    -    2 

mängu 
7.4. Kakluse initsiaatorile väljaspool välljakut, diskvalifitseerimine 1 aastaks . 
7.5. Osalemine kakluses mängu ajal      -     1 mäng. 
7.6. Solvavad žestid mängu ajal või enne või pärast seda, mis on suunatud kohtunikule 

või kohtunike brigaadile, mis teenindab mängu, mängijatele, pealtvaatajatele    -   3 
mängu. 

7.7. Ebatsensuursete sõnade kasutamise eest ükskõik kelle suhtes enne mängu või pärast 
mängu, kohtuniku suhtes     -   1 mäng. 



7.8. Litri sihiliku viskamise eest kohtuniku või teiste ametiisikute suunas  
diskvalifitseerimine 1 aastaks . 

7.9. Vastasvõistkonna mängijate sihiliku vigastamise eest  
7.9.1. rünnak selja tagant, torkelöök kepiotsaga, rünnak pea, kaela piirkonda 5 

mängu. 
7.10. Vastase sihilik löömine peaga, jalaga, diskvalifitseerimine 1 aastaks  
7.11. Ülesandmata või lubamatu mängija osalemise eest mängus arvestatakse tema 

võistkonnale kaotus ja trahv 50 eur. 
 
 
 
8. Autasustamine 

8.1. Parimat võistkonda autasustatakse rändkarikaga, parima kolme võistkonna liikmeid 
medalitega. 

8.2. Lisaks selgitatakse kohtunike ja võistkondade esindajate otsusel välja ka liiga parim 
ründemängija, kaitsemängija ning väravavaht. 

 
9. COVID-19 

9.1. PHL korraldaja lähtub kultuuriministeeriumi ja terviseameti ettekirjutustest riiklike 
piirangute ja juhiste kehtestamisel ning nendest tulenevalt võtab vastu täiendavaid 
otsuseid. 

 
10. Üldiselt 

10.1. Mängijate võistlussärkidel peab olema seljal number.  
10.2. NB! Sel turniiril ei ole lubatud lisada võistkonda Eesti meistriliiga litsensiga 

mängijaid. 
10.3. Kõik juhendis määratlemata ja vaidlusalused küsimused lahendab 

peakohtunik. 
10.4. Võistluste peakohtunik on Rivo Rehe. 

 


