Võrumaa omavalitsustöötajate MV korvpallis.
Juhend 2014
1. EESMÄRK
Innustada omavalitsuste töötajaid ja volikogude liikmeid tegelema spordiga, propageerida
tervislikke eluviise ning arendada omavalitsustevahelist koostööd.
2. AEG JA KOHT
KOV MV korvpalliturniir toimub 09. mail 2014, algusega kell 12.00 Rõuge PK spordisaalis.
Kui osalevaid võistkondi registreerub 6 ja rohkem, mängitakse üks alagrupp teises spordisaalis,
mille asukoht selgub vastavalt vajadusele. Lõplik paremusjärjestus selgitatakse Rõuges. Sellest
teavitatakse võistkondi peale eelregistreerumist.
3. OSALEJAD
Osalema oodatakse kõiki Võrumaa omavalitsusi, mille võistkonda võivad kuuluda KOV juht ja
ametnikud, KOV volikogu juht, liikmed ja komisjonide liikmed ja KOV allasutuste juhid.
Väiksed vallad (alla 2000 elaniku) võivad vajadusel kaasata ka allasutuste töötajaid. Võru
Maavalitsus võib kaasata Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse ja komisjoni liikmed, kes
mingil põhjusel oma KOV võistkonda kokku ei saa.
Üheaegselt peab platsil mängima vähemalt 3 üle 35-aasta vanust võistkonna liiget. Iga KOV
võistkond, mis koosneb ainult valla(linna)valitsuse ja –volikogu liikmetest, saab ette 3 3-punkti
viset, võistkonnast vabalt valitud 3-e erineva viskaja poolt. Korraldajatel on õigus teha vanuses
ja võistkonna koosseisus erandeid, eelneval kokkuleppel osaleva võistkonnaga.
Iga võistkond, mille ridades osalevad naised, saavad iga mängus osaleva naisliikme kohta ette 5
vabaviset. Vabavisked peavad viskama need naised, kes osalevad mängus. Mängus
naisliikme poolt visatud korvile lisandub 1 boonuspunkt.
Turniiri vältel esindab mängija ainult ühte omavalitsust, osaleda ei tohi Eesti MV liigade
mängijad. Võistkonna suurus on kuni 12 mängijat (registreerimislehel).
Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga mängija ise.
4. REGISTREERIMINE
Võistkondade eelregistreerimine 02. maiks Võrumaa Spordiliitu e-postiaadressil
merike.oun@gmail.com. Samale e-aadressile saata ka võistkonna registreerimisleht, kus näidata
võiskonna liikme nimi, amet, sünniaasta, särgi number. Võistluspäeval on kohapeal vajadusel
võimalus teha muudatusi. Kohustuslik on ühtne vorm, etteteatamisel on võimalus kasutada
eraldussärke.
5. VÕISTLUSE SÜSTEEM
Turniir toimub vastavalt Eestis kehtivatele korvpalli võistlusmäärustele. Mänguaeg on 2 x 10
minutit jooksvat aega, mängu 2 viimast minutit on „puhas aeg”. Lisaaeg esimese tabava korvini.
Võistluse täpne läbiviimise süsteem ja mängude ajakava selgub peale võistkondade
eelregistreerimist ja saadetakse võistkondade esindajatele e-posti, eeldatavalt viiakse läbi
alagrupiturniirid ja seejärel poolfinaalid ja kohamängud.Terve mängu jooksul võib võtta ühe 1
minutilise vaheaja, vabavisete ajal aeg seisab.

Turniiril annab võit 2 punkti, kaotus 1 punkti ja loobumine 0 punkti. Alagruppides 3-e või enama
võistkonna võrdsete punktide korral arvestatakse omavahelistel mängudel visatud korvide vahet.
Nende võrdsuse korral suuremat visatud korvide arvu.
Protest (tasuline 32 €) esitatakse peale mängu lõppu kirjalikult võistluste peakohtunikule. Selle
kohta tehakse märge võistlusprotokolli, informeeritakse mängu juhtinud kohtunikke ja
vastasvõistkonna kaptenit või esindajat. Protest lahendatakse koos asjaosaliste, mängu juhtinud
kohtunike ja peakohtunikuga enne järgmist vooru. Vajadusel kaasatakse protesti lahendamisse ka
võistkondade esindajad. Protesti positiivse lahenduse korral tagatisraha tagastatakse, vastasel
korral lisatakse raha auhinnafondi.
6. AUTASUSTAMINE
KOV MV võitjat võistkonda autasustatakse rändkarikaga, mängijaid medali ja diplomiga. II ja III
koha omanikke samuti medalite ja diplomitega.
7. MAJANDAMINE
Võistluse osalustasu võistkonna kohta on 100 €, sisaldab väljakukohtunike ja lauakohtunike tasu
(vajadusel ka transpordikulu), toitlustamist ja muid organisatsioonilisi kulusid. Võistkondade
transpordikulud katab lähetav KOV.
8. ÜLDISELT
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik koos võistkondade
esindajatega.
Võistlused korraldavad Rõuge Vallavalitsus koostöös Rõuge Spordiklubi ja Võrumaa
Spordiliiduga.
Info telefonil 517 6261 Tiit Toots

Head harjutamist, komplekteerumist ja kohtumiseni!
Korraldajad

