47. Eesti omavalitsuste suvemängud
3x3 korvpall
JUHEND

Toimumispaik: Kääriku
Võistlused toimuvad 9.-10. juulil 2022. aastal Kääriku Spordikeskuse korvpalliväljakutel.
Algusaeg: 9. juuli, kell 11.00
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OSAVÕTJAD:
Linnade ja valdade võistkonnad moodustatakse antud omavalitsuse territooriumil elavatest,
töötavatest, õppivatest või antud omavalitsuse spordiklubides registreeritud sportlastest.
Iga sportlane võib võistelda ainult ühe omavalitsuse/võistkonna eest.
Palume kinni pidada osalemise reeglitest!
Eestis ei saa olla lühiajalisi võistlejate/mängijate lepinguid ega laenulepinguid. Klubide
vahetused toimuvad vastavalt spordialaliitude klubivahetuse üleminekureeglitele. Palun ärge
vormistage sportlasi fiktiivselt ka rahvaspordiklubidesse, kus võistlejate õigsust pole võimalik
juriidiliselt kontrollida. Spordimängudel ei toimu võistlejate akrediteerimist, süsteem on üles
ehitatud aususele ja südametunnistusele.
VÕISTLUSKLASSID:
Mehed ja naised.
VÕISTKONNAD:
Iga omavalitsus võib välja panna kuni kaks meeskonda ja kuni kaks naiskonda.
Mõlemad võistkonnad saavad koha ja kohapunktid, kuid üldarvesse lähevad parema
võistkonna kohapunktid.
Võistkond koosneb neljast mängijast, kellest kolm viibib väljakul.
MÄNGUAEG:
Mäng kestab 10 minutit või kuni esimene võistkond saab 21 punkti.
Lisaajal võidab võistkond, kes saavutab enne 2 punkti
Võistkonnal on õigus ühele kolmekümne (30) sekundilisele mõtlemisajale, mida saavad võtta
surnud palli olukorras kõik võistkonna liikmed.
VAHETUSED:
Mängijate vahetusi on võimalik teostada kõigil juhtudel, kui "pall on surnud".
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VÄLJAKUD:
Mängud toimuvad Kääriku neljal väliväljakul. Halva ilma korral Kääriku Pallimängude hallis.
Mängitakse ühe korvi all, poolel väljakul.
VEAD:
Võistkonna 7., 8. ja 9. viga annab õiguse kahele (2) vabaviskele. Võistkonna 10. ja iga
järgmine viga annab õiguse kahele (2) vabaviskele ja palli valdamisele.
Tehnilise vea puhul on vastasvõistkonnal õigus ühele (1) viskele ja palli omamine kuulub
võistkonnale, kelle käes oli pall. Ebasportliku vea puhul kahele (2) viskele ja palli
valdamisele. Mäng jätkub check-palliga 2-punkti joone tagant väljaku keskelt.
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EEMALDAMINE:
Kahe (2) ebasportliku vea korral (ei kehti tehniliste vigade puhul) diskvalifitseeritakse
mängija kohtunike poolt ja võib eemaldada turniiril korraldajate poolt. Mängija võib
eemaldada vägivalla, mittesõnalise või füüsilise agressiooni eest.
Korraldajal on õigus ühe mängija rikkumise korral eemaldada võistkond turniirilt.

•
•
•

PAREMUSJÄRJESTUS:
Peale alagrupimänge selgub paremusjärjestus võttes arvesse:
rohkem võite.
omavahelise mängu tulemus.
visatud punktide keskmist (arvesse ei võeta loobumiskaotusi).
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KOHTUNIKUD:
Mängul on 2 väljakukohtunikku.
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REEGLID:
Mängitakse vastavalt kehtivatele 3x3 korvpalli mängureeglite järgi.
http://www.basket.ee/et/kohtunike-dokumendid?document_id=188&action=download

Võistluste läbiviimise süsteem teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.
Oma tervisliku seisundi eest vastutab mängija ise.
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AUTASUSTAMINE
Kolme paremat meeskonda ja kolme paremat naiskonda autasustatakse karika ja diplomiga,
võistkonna liikmeid medalite ja diplomitega.
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REGISTREERIMINE
Eesti omavalitsuste suvemängudele registreerimine ja toitlustamise tellimine toimub ainult
veebipõhiselt aadressil http://www.joud.ee/est/g161/
Suvemängudeks on loodud eraldi moodul, kus avaneb kavas olevate spordialade loetelu.
Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga kõigi võistkondade registreerimise ja tellida
toitlustamise.
Registreerimise ja toitlustamise tellimise tähtaeg on 30. juuni 2022. a. Soovitatav
on registreerimine teha oma linna või valla esindaja kaudu.
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OSAVÕTUMAKS
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja
laekuvast osavõtumaksust, milline on 12.- eurot iga osavõtja kohta igal spordialal.
Osavõtumaks üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
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KORVPALL 3x3 läbiviija ja kohtunikud

Korvpalliklubi Valgamaa – e-mail kkvalgamaa@gmail.com
Olver Kaljuvee – Tel 53749266
Brendon Paidra – Tel 53426883

Suvemängude info ja üldjuhend:
Eestimaa Spordiliit Jõud
Korvpalliklubi Valgamaa

Peakohtunikud:

http://www.joud.ee/est/g78s5711

