2019.a. Rapla maakonna jäähoki meistrivõistluste juhend

1. Toimumise aeg ja koht
• 02.02.2019.a. Lelle Rahvamaja jääväljak aadressiga Viljandi mnt 30 Lelle
alevik, Rapla maakond.
• Mängude algus kell 10:00 ja orienteeruv lõpp 15:20 (Soovitav kohaloleku aeg
9:30)
2. Võistluste läbiviimise kord
• Võistlustel osalemise tasu on 25.00 eurot võistkonna peale. Tasu makstakse
kohapeal sularahas korraldajatele.

3. Meistrivõistluste programm
• Turniiril osaleb 5 võistkonda :
1. Kehtna Mahe
2. RXT Team Rapla
3. HK Lelle Litter
4. HK Lelle
5. Rapla Kepiklubi
•
•
•

Võistlused toimuvad turniiri süsteemis, kus kõik võistkonnad mängivad
omavahel läbi ühe ringi.
NB! Kõik turniiril osalevad mängijad ja väravavahid peavad kandma
hoki mängimiseks vajaliku spetsiaalset jäähoki varustust.
Võistkonnad on riietatud ühes toonis olevatesse mängusärkidesse ja kui
võimalik siis mänguvormid võiksid olla numbritega.

4. Autasustamine
• Turniiril autasustatakse kolme esimest võistkonda karika ja medalitega (10
medalit võistkonna kohta).
• Selgitatakse välja võistluste parima ründaja, kaitsja ja väravavaht.

5. Mängude ajakava
•

•

Ajakava:
1. Kehtna Mahe - Rapla Kepiklubi
2. RXT Team Rapla – HK Lelle
3. HK Lelle Litter - Rapla Kepiklubi
4. Kehtna Mahe – HK Lelle
5. RXT Team Rapla - Rapla Kepiklubi
6. HK Lelle Litter - Kehtna Mahe
7. HK Lelle - Rapla Kepiklubi
8. HK Lelle Litter - RXT Team Rapla
9. HK Lelle - HK Lelle Litter
10. RXT Team Rapla - Kehtna Mahe

kell 10:00
kell 10:34
kell 11:08
kell 11:42
kell 12:16
kell 12:50
kell 13:24
kell 13:58
kell 14:32
kell 15:06

Autasustamine:
orienteeruvalt

kell 15:20

6. Mängureeglid
•

Võistkonnad peavad olema komplekteeritud maakonnas sündinud, elavatest,
töötavatest, õppivatest, maakonna spordiklubide treeningutes aktiivselt
osalevatest liikmetest. Võistkonnad võivad väravavahtidena kasutada nn
leegionäri, kes ei vasta eelpool nimetatud tingimustele, kuid kes ei osale Eesti
Jäähokihokiliidu poolt korraldatavatel Eesti meistrivõistluste meistriliigas,
Kontinentaalses Hokliigas KHL, National Hockey Leagues NHL või mõne
muu IIHF riigi meistrivõistlustel, va naismängijad.

•

Turniiriks saab üles anda kuni 10 mängijat (2 väravavahti + 8 väljakumeest,
või 1 väravavaht + 9 väljakumängijat).

•

Mängitakse 40m x 24m hokiväljakul, mis on ümbritsed poordidega.
Vahetusmängijad asuvad poordi taga. Paigaldatakse ka varumeestepink.

•

Väljakul korraga 4 mängijat + väravavaht (ühes võistkonnas).

•

Vahetused toimuvad mängu ajal ja vahetuspingi juurest oma väljakupoolelt.

•

Mänguaeg 2x14 minutit jooksvat aega.

•

Kohtunik jälgib ja juhib mängu väljakul.

•

Jõumängu kasutada ei tohi, samuti löökviset.

•

Karistusminuteid ei jagata, viga karistatakse karistusviskega. Ilmse
toorutsemise korral eemaldatakse mängija mängu lõpuni (mitte turniirilt).

•

Võimalik on mängude vahelised jääväljaku puhastamised, kus osalevad ühiselt
kõigi meeskondade mängijad.

•

Võistlustel rakendatakse IIHF-i võistlusmäärusi ( väljaarvatud väravavahtide
kaitsete mõõdud) ning käesolevas Rapla maakonna meistrivõistluste juhendis
toodud erisustega.

7. TURNIIRI PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE:
Võit - 2 punkti
Viik - 1 punkt
Kaotus – 0 punkti
1. Parema koha saab võistkond, kes on kogunud enim punkte.
2. Võrdsete punktide korral, annab eelise omavahelise mäng paremus.
3. Võrdsete punktide ja viigiga lõppenud omavahelise mängu korral, annab
eelise suurem üldine väravate vahe.
4. Ka selle võrdsuse korral, annab eelise enim löödud väravate arv.
5. Kui võrdselt on enam, kui kaks võistkonda, siis vaadatakse omavaheliste
mängude tulemusi , ning arvestatakse nii nagu punktides 3 ja 4 ette
nähtud.
6. Kõikide näitajate võrdsuse korral selgitatakse võitja karistusvisetega.
Kolmest viskevoorust parema tulemuseni või esimese eksimuseni, kui
peale kolme karistusviske vooru on seis viigiline.

Küsimused ja vastused
Siim Viisut
siimviisut@hotmail.com
5109527
MTÜ Hokiklubi Kaigas

