
2022 a. Pärnumaa meistrivõistlused korvpallis

EESMÄRK

1. Elavdada korvpalli harrastamist maakonnas.

2. Selgitada Pärnumaa meistrid 2022. aastal.

JUHEND

3. Pärnu maakonna meistrivõistlused korvpallis toimuvad 17.-18. septembril 2022 a. Mängud

peetakse Paikuse Spordikeskuses, aadressil Paide mnt 19, Pärnu linn.

Juhtkond: Peakorraldaja Pärnumaa Spordiliit (Kaisa Kirikal), Paikuse Korvpall(Tarmo Tõnismann),

peakohtunik Aivar Palu

5. Osaleda võivad võistkonnad, kus mängivad Pärnumaal elavad või töötavad mängijad.

6. Meistrivõistluste vältel esindab võistleja ainult ühte võistkonda.

7. Võistkonna registreerimise viimane kuupäev on 11.09.22

8. Võistkonna suurus on kuni 12 mängijat, mänguks registreeritakse 12 mängijat. Registreerimisleht

esitada Paikuse Korvpalli esindjale emailile paikusekorvpallmtu@gmail.com Viimane kuupäev

võistkonna koosseisude muutmiseks on 16.09.2022.

9. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise.

III VÕISTLUSTE SÜSTEEM

9. Pärnu maakonna 2022.a. korvpalli meistrivõistlused toimuvad vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele

Korvpallimäärustele (FIBA reeglid).

10. Võistluste süsteem: Selgub pärast võistkondade registreerumist.

11. Võistluspalli valib mängu vanemkohtunik. Võistluspall on Spalding Turkish Airlines.

12. Võistkondadel on kohustuslik ühtne võistlusvorm.  Ühtset värvi võistlussärgi korral vahetab särgi

“peremees”.

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

turniirilt, tulemused tühistatakse, osavõtumaksu ei tagastata.

14. Trahvid ja protest

14.1. Kaks ebasportlikku viga – järgmine mäng vahele.

14.2. Mängija või treeneri eemaldamine ebasportliku käitumise eest – järgmine mäng vahele.



14.3. Mängija või treeneri eemaldamine robustse ja ebasportliku käitumise eest (kallaletung,

ebatsensuursete sõnadega sõimamine vastasmängijat, pealtvaatajat, kohtunikku jms.) – rahatrahv 50

EUR järgmine mäng vahele.

Trahv(id) tasuda Paikuse korvpall MTÜ arveldusarve numbrile EE091010220275785221, SEB.

14.4 Protest (50€) esitada peale mängu lõppu kirjalikult peakohtunikule, selle kohta tehakse märge

võistlusprotokolli, informeeritakse mängu juhtinud kohtunikke ja vastasvõistkonna esindajat-

kaptenit.

Protest lahendatakse koos asjaosaliste esindaja, mängu juhtinud kohtunike ja peakohtuniku osalusel.

IV AUTASUSTAMINE

15. Pärnu maakonna 2022.a. korvpalli meistrivõistluste võitjat meeskonda autasustatakse karika ja

diplomiga, meeskonna liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohele tulnud meeskondi autasustatakse

karika ja diplomiga, meeskondade liikmeid medali ja diplomiga. Eriauhinnad Pärnu maakonna

meistrivõistluste parimale mängijale.

V MAJANDAMINE

16. Pärnu maakonna 2022.a. korvpalli meistrivõistluste osavõtumaks 100.-eurot. Osavõtumaks

tasuda 11.septembriks, 2022.a., Paikuse korvpall MTÜ arveldusarvele,

EE091010220275785221SEB.

17. Võistkondade mänguga seoses olevad kulud(kohtunike tasustamine) kaetakse osavõtumaksust.

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

kaetakse Pärnumaa Spordiliidu eelarvest.

VI COVID -19 INFO

19. Mängija tuleb võistlustele tervena. Reeglite täitmise eest vastutab võistkonna esindaja.

VII ÜLDISELT

20. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos

võistkondade esindajatega. Võistluste peakohtunik on Aivar Palu.

21. Lisainfo: Pärnumaa Spordiliit – info@psl.ee, 53494331; Aivar Palu - palu.aivar@gmail.com,

5189252; Tarmo Tõnismann - tarmo@vaprus.ee, 53474027


