Sparta Tänavahoki tuur 2017 JUHEND

1. Etappide toimumise AJAD ja KOHAD:
Turniir toimub kolmes etapis.
Esimene etapp toimub L 17.06.2017 Raplas
(Karmani kaubamaja parkla, Kooli 6A)
Teine etapp toimub L 15.07.2017 Pärnus (Kaubamajaka parkla, Papiniidu 8/10)
Kolmas etapp toimub R 04.08.2017 Tallinnas (Vabaduse väljak, ÖINE!)
Esimesed mängud algavad alati kell 11:00, v.a. Tallinna öisel etapil.
2. SÜSTEEM:
Mängitakse tänavahoki (soome k. katusähly) reeglite alusel. Reeglitega saab tutvuda leheküljel
http://tanavahoki.spartasport.ee/index.php?id=9.
Mängitakse
asfaltkattega
väljakul.
Mänguaeg on kõikidel etappidel 12 minutit jooksvat aega. Väljakul on korraga kolm mängijat,
mängitakse ilma väravavahita ja väikeste väravatega. Väljaku mõõtmed on 20x10 meetrit ja
need on ümbritsetud poortidega. Mängu teenindab üks kohtunik.
Võistlus toimub kahes klassis: mehed ja naised (piirangud võistkondade koosseisudele on
täpsustatud punktis 3).
Mõlemas klassis mängitakse olenevalt osalejate arvust kas a) kõik kõigiga läbi või b) eelring
alagruppides ning play-off kohtadele 1.-6. Paremusjärjestuse määravad kogutud punktid (võit
3 punkti, viik 1 punkt, kaotus 0 punkti). Võrdsete punktide korral arvestatakse meeskondade
paremusjärjestuse määramisel järgmist:
1) omavahelistes mängudes saavutatud punktid;
2) üldine väravate vahe;
3) üldine löödud väravate arv;
4) loos.
Igal etapil jagatakse kõikides võistlusklassides paremusjärjestuse alusel punkte järgmise
süsteemi järgi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

koht
koht
koht
koht
koht
koht

12 punkti
10 punkti
8 punkti
6 punkti
4 punkti
2 punkti

Kõikidel etappidel kogutud punktid liidetakse kokku. Kogu turniirisarja paremusjärjestuse paneb
paika kolmel etapil kogutud punktide arv. Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse selgitamisel järgmist:
1)
2)
3)
4)
5)

esimeste kohtade arv, teiste kohtade arv jne;
etappidel alagruppides kogutud punktide üldine summa;
omavahelistes mängudes kogutud punktid;
omavahelistes mängudes löödud väravate vahe;
omavahelistes mängudes löödud väravate arv;

6) üldine väravate vahe;
7) üldine löödud väravate arv;
8) loos.
3. PIIRANGUD VÕISTKONDADELE
Mõlemas klassis tohib võistkonnas olla maksimaalselt 9 mängijat. Poole etapi pealt mängijad
võistkonda vahetada ei tohi. Eri etappide lõikes mängijate liikumisele piiranguid ei seata.
Saalihoki meistriliiga mängijate osalemisele piiranguid ei kehti.
Naiste klassis peavad kõik mängijad olema naised ja/või tüdrukud. :)
Iga võistkond annab esmasel osalemisel korraldajale (vt punkt 7) oma kontaktisiku nime ja
kontaktandmed. See kontaktisik esindab tervet võistkonda ja järgnevatel etappidel tohib sama
nimega võistkond osaleda ainult selle võistkonna kontaktisiku nõusolekul.
4. REGISTREERIMINE:
Osalemisest palume teada anda telefonil 5188734 (Liina Jõgisu), 5211535 (Merli Kaljuve) või
e-posti aadressil tanavahoki@spartasport.ee (viimane on eelistatud). Registreerimistähtaeg on
üks nädal enne etapi algust. Võistkond loetakse registreerunuks peale osavõtutasu laekumist.
Registreerida võib kas igale etapile eraldi või kõikidele korraga. Viimase puhul kehtib
osavõtutasust soodustus (vt punkt 5).
5. OSAVÕTUTASU:
Turniiri osavõtutasu on 50 eurot/etapp. Kui võistkond soovib ennast registreerida kõikidele
etappidele korraga, kehtib soodustus 10 eurot etapi kohta (kokku tuleb tasuda 120 eurot
tavalise 150 euro asemel).
Osavõtutasu maksmise osas palume võtta ühendust korraldajatega (vt. kontaktandmeid
juhendi punktis 7). Vajadusel väljastame ka arve.
6. AUTASUSTAMINE:
Auhindu antakse igal etapil vähemalt esimesele kolmele meeskonnale ja naiskonnale.
Üldarvestuses esimesed kolm meeskonda ja naiskonda saavad karika ja erinevaid auhindu.
7. ÜLDIST:
Võistluse korraldab MTÜ Sparta Spordiselts. Meie organiseerijate tiimi kuuluvad:
Liina Jõgisu 5188734
Merli Kaljuve 5211535
e-post: tanavahoki@spartasport.ee
Kõik juhendis mittemääratletud küsimused lahendab organiseerija kohapeal. Organiseerija
kohapeal tehtud otsused ei kuulu vaidlustamisele.

