Eestimaa XIII suvemängud
SAALIHOKI JUHEND

I Eesmärk
-

populariseerida saalihokit;

-

selgitada parimad maakonnad saalihokis.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 9.-10. juulil 2011.a. algusega kell 10.00 Tamsalu Spordikompleksi
võimlas. Täpne ajakava selgub peale lõplikku registreerimist 1.juulil 2011.a.
III Korraldamine
Võistluste korraldajad on SHK Tamsalu EBE ja Tamsalu Spordikompleks .
Võistluste peakohtunik on Riive Tamm.
IV Osalejad
Võistlema on oodatud kõikide maakondade võistkonnad järgmistes vanuseklassides:
Noormehed

1996 ja hiljem sündinud

Neiud

1992 ja hiljem sündinud

Võistkonna suurus on 15 mängijat + treener. Võistkonna registreerimistähtaeg on 30.juuni
2011.a.
Iga maakond võib välja panna kokku kuni kaks võistkonda.
Võistkonna saab registreerida telefonil 527 8291 või aadressil riivekas@tamsaluebe.ee
Osalustasu võistkonna kohta on 30 EUR, mis tuleb tasuda hiljemalt 1.juuliks 2011.a. MTÜ
Tamsalu EBE arveldusarvele 221031154092.
V Läbiviimise kord
Väljakul on korraga 4 väljakumängijat ja väravavaht. Viigilise tulemuse korral toimuvad
karistusvisked (4 mängijat mõlemast võistkonnast, viigi korral jätkavad karistusvisetega
teised võistkonna liikmed).
Lõplik mängude süsteem selgub registreerimise lõppedes, 1.juulil 2011.a. Mängitakse
vastavalt ESHL reeglitele.
VI Varustus
Võistlustel võib kasutada ainult sellist mänguvarustust, mis on Liidu poolt heaks kiidetud.
Mängukepid peavad koosnema originaalosadest ja kepil peab olema IFF kleeps. Igal
võistkonnal peavad olema ühevärvilised mängija numbritega särgid. Kui võistkondade riietus
on üksteisest vähe eristatav, on kohtunikul õigus nõuda külalisvõistkonnalt (s.t teisena
märgitud võistkonnalt) särkidele vesti peale tõmbamist. Kui mängija kasutab kõvast
materjalist säärekaitseid, peavad need olema kaetud põlvikutega. Mängida ei või pikkade ja
põlvpükstega. Kui mängija varustus ei vasta reeglitele, on kohtunik kohustatud katkestama

mängija osalemise mängus seniks, kuni varustus on nõuetele vastav. Käepael on kaptenitel
kohustuslik. Väravavaht tohib kasutada vaid vastavalt reeglitele ettenähtud varustust.
VII Loobumine ja loovutamine
Juhul kui võistkonnal ei ole väljakul vähemalt nelja väljakumängijat ja väravavahti ning kui
ettenähtud mängu alguskellaajast on möödunud 15 min, loetakse võistkond mängu
loovutanuks v.a juhul, kui vastasvõistkond on nõus ootama, kuid mitte kauem kui 30 min
mängu alguskellaajast. Mängu loovutanud võistkonnale loetakse tulemuseks 0:5. Rohkem kui
ühest mängust loobunu eemaldatakse võistlusest, osalustasu sel juhul tagastamisele ei kuulu.
Samuti ei kuulu tagastamisele osalustasu juhul, kui võistkond on otsustanud turniiri mistahes
põhjusel katkestada.
VIII Protestid
Mängu ajal erinevatest asjaoludest tingitud protestidest tuleb teatada kirjalikult
peakohtunikule 15 min jooksul pärast lõpuvilet. Protesti esitaja maksab koos protesti
esitamisega protestimaksu 45 EUR, mis tagastatakse vaid juhul, kui protest heaks kiidetakse.
Protesti aluseks võetakse osapooltelt seletuskirjad ning pannakse kokku komisjon, mis teeb
vastava otsuse.
IX Autasustamine
Kolme esimest võistkonda autasustatakse medalitega. Lisaks selgitatakse mõlemas
vanusegrupis välja turniiri parim ründaja, parim kaitsja, parim väravavaht ning
resultatiivseim mängija. Iga mängu mõlema võistkonna parimale mängijale eriauhind.
X Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata ja vaidlusalused küsimused lahendab peakohtunik või vajadusel
vastav komisjon.

