RAPLA MAAKONNA 2011.A. KORVPALLI KARIKAVÕISTLUSTE
JUHNED

Üldsätted: käesolev Rapla maakonna korvpalli karikavõistluste juhend (edaspidi
juhend) reguleerib Raplamaa korvpallivõistkondade ning mängijate karikavõistlustel
osalemise ja võistluste korraldusega seotud küsimusi aastal 2011.
Eesmärk: populariseerida korvpallimängu ja selgitada välja maakonna 2011.a.
karikavõitja korvpallis.
Aeg ja koht: võistlused toimuvad novembris 2011.a. Rapla maakonna võimlates.
Osavõtjad: osa võivad võtta kõik maakonna meeskonnad, kes on komplekteeritud
maakonnas elavatest või töötavatest korvpalluritest, kaasa arvatud väljaspool
maakonda õppivad, töötavad või elavad korvpallurid, kes on oma sportlasteed
alustanud Raplamaal. Iga võistkond võib kasutada kuni kolme välismängijat.
Võiskonna suurus ei ole limiteeriud, kuid ühes mängus tohib osaleda maksimaalselt
12 (kaksteist) mängijat.
Võistluste läbiviimine: kõik kohtumised viiakse läbi ühemiinus süsteemis.
9 (üheksa) meeskonda paigutati turniiritabelisse loosimise põhjal. Esimese vooru
võitja selgub kahe mängu (kodus ja võõrsil peetud mängud) kokkuvõttes. Esimene
mäng toimub alumise asetusega võiskonna koduväljakul. Poolfinaalid ja finaal
mängitakse nn. Final Four süsteemis. Nii poolfinaalide, kui ka karikavõitja selgub
ühe mänguga.
Mängude toimumise ajad: mängude alguseks on 7. november , osaleb 9 võistkonda.
Mõlemad mängud peaksid olema peetud 27. novembriks 2011.a.
Poolfinaalide ja finaali mängukohad ja ajad selguvad peale I mänguvooru.
Autasustamine: karikavõistluste võitjat meeskonda autasustatakse rändkarikaga ja
väikese karikaga (jääb meeskonnale alaliselt). II koha meeskonda väikese karikaga. I
ja II kohale tulnud meeskondade 12 mängijat ja treenerit medaliga. Finaalmängust
osavõtvate meeskondade parimat mängijat autasustatakse eriauhinnaga Rapla MSL
poolt (valivad vastasmeeskondade treener või kapten).

Üldiselt:
1. Võistluste peakohtunik on Madis Pärn mob. 53439120
2. Võistluste peasekretär on Aurika Raamat mob. 5265268
3. Meeskonnad peavad esitama kirjalikult korraldajale nimelise
registreerimislehe (vt. lisa 1). Nimekirjad saata hiljemalt 30. oktoobriks
2011.a. aadressil info@raplamsl.ee või madis.parn@mail.ee
4. Mängijate tervisliku seisundi ja kindlustamise eest vastutavad meeskonnad.
5. Mängijate võimalikest vigastustest tulenevate tagajärgede eest korraldaja ei
vastuta.
6. Kodumänge korraldav meeskond kindlustab kuni poolfinaalideni
väljakukohtunikud (2) ja vähemalt 2 (kahest) isikust koosneva sekretariaadi.

7. Vastuvõtvad meeskonnad kindlustavad saalide korrasoleku , mänguks vajaliku
inventari, kohtuniketasud: väljakukohtunikud kokku 26 EUR-i mäng ja
lauakohtunikud kokku 13 EUR-i mäng ja saali üüri tasu.
8. Poolfinaalides ja finaalis maksab kohtunike tasu ja saaliüüri korraldaja (Alu
Spordiklubi).
9. Kodumeeskond peab garanteerima, et vastasmeeskond saaks minimaalselt 15
minutit enne mängu võistlusväljakul soojendust teha.
10. Korraldav meeskond peab garanteerima võistkondade liikmete, kohtunike,
lauakontkunike turvalisuse saalis enne mängu, mängu ajal ja mängu lõppedes.
11. Korraldav meeskond vastutab täiel määral, et mäng saaks läbi viidud vastavalt
FIBA korvpallimäärustele ja käesolevale juhendile.
12. Korraldav meeskond on kohustatud tagama, et mängu ajal oleks saadaval
töökorras kuivatusvahendid.
13. Meeskondadel peavad mängudel kaasas olema elementaarsed
esmaabivahendid.
14. Mängu mittekorraldav meeskond peab käituma heatahtlikult,
mitteprovotseerivalt ning ei tohi lõhkuda võistlussaali ja/või korvpalli
mänguks vajalikku inventari.
15. Korraldava meeskonna esindaja peab teatama mängu tulemuse
karikavõistluste korraldajale Madis Pärnale hiljemalt mängujärgse päeva
jooksul telefonitsi 53439120 või e-postiga madis.parn@mail.ee
16. Korraldav meeskond peab mänguprotokolli toimetama karikavõistluste
peakohtunikule hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul.
17. Mängust eemaldatud mängija ei saa mängida järgmises mängus.
18. Kehtib 48-tunnine reegel, s.t., et 48 tundi enne mängu algust on võimalik
muuta mängu toimumise aega ja kohta.
19. Mängust loobumise korral kaotab meeskond õiguse järgmistele mängudele ja
vastasvõistkond pääseb poolfinaalmängudesse.
20. Võistluste käigus üleskerkinud küsimused ja protestid lahendatakse
distsiplinaarkomisjoni poolt vastavalt FIBA ja Eesti Korvpalliliidu poolt
kehtestatud võistlusmäärustele. Distsiplinaarkomisjoni kuuluvad: peakohtunik
Madis Pärn, spordiliidu peasekretär Priit Karjane (komisjoni esimees) ja
arutuse all oleva mängu vanemkohtunik.

Alu Spordiklubi

