
Läänema Talimängud Nõval 2015.a. 

Saalihoki naiste turniir 21.02.2015.a. 

Nõva Kooli võimla 

Saalihoki lihtsustatud reeglid, mängude ajakava ja tegevuste kirjeldus turniiril. 

1. Mängu normaalaeg on 10+10 minutit. Paus 3 min.  

1.1. Võistkonna suurus 8 mängijat.  Väljakul on korraga 3 väljakumängijat ja väravavaht. Väravavaht 

peab kandma kaitsekiivrit. 

2. Mängijaid võib vahetada ükskõik millal ja ükskõik kui palju kordi.  

3. Pärast mängukatkestust jätkatakse mängu standardolukorrast vastavalt katkestuse põhjusele. 

Standardolukorrad on lahtilöögid, sisselöögid, vabalöögid. 

3.1. Lahtilöök sooritatakse uue perioodi alguses ja pärast löödud väravat keskpunktist. Lahtilöögi 

sooritavad kaks väljakumängijat eri meeskondadest. Jalad peavad olema keskjoonega risti. 

Mängukeppi peab hoidma kahe käega normaalses haardes. Labad peavad olema keskjoonega risti palli 

erinevatel pooltel, kuid ei tohi palli puutuda. 

3.2. Kui pall lüüakse väljakult minema, määratakse vastasmeeskonna kasuks sisselöök. 

Vastasmeeskonna mängijad peavad koheselt ilma kohtunike vastava märguandeta liikuma pallist 

vähemalt 1,5 m kaugusele (mängukepid kaasa arvatud). 

3.3. Reeglite rikkumise korral määratakse reegleid mitterikkunud meeskonna kasuks vabalöök. 

Vastasmeeskonna mängijad peavad koheselt ilma kohtunike vastava märguandeta liikuma pallist 

vähemalt 1,5 m kaugusele (mängukepid kaasa arvatud). Vabalöök sooritatakse kohalt, kus toimus 

reeglite rikkumine. 

4. Reeglid, mille rikkumine tingib vabalöögi: 

 Palli on keelatud mängida põlvest kõrgemal. 

 Tahtlik palli mängimine pea või käega on keelatud (v.a väravavaht). 

 Väljakumängijal on keelatud mängida palli hüppel. 

 Väravavahil on keelatud visata palli üle keskjoone (peab tegema enne põrke enda 

väljakupoolel). 

 Mängijal on keelatud asetada oma mängukeppi vastase jalgade vahele. 

 Vastasmängija mängukepi surumine, sidumine, tõstmine, löömine on keelatud. 

 Jõuvõtte kasutamine, kinnihoidmine, tõukamine ükskõik millisel muul viisil kui õlg õla vastu 

on keelatud. 

 Meeskonnakaaslastele jalaga söötmine on keelatud, endale ettemängimine lubatud. Jalaga 

löödud väravaid ei loeta. 

 Mängijal on keelatud visata mängukeppi. 



 Mängijal on keelatud mängida vastasmängijate suhtes ohtlikult. Siia alla kuuluvad 

kontrollimatud löögieelsed ja –järgsed kepi tõstmised vastasmängija pea kohale. 

 Väljakumängijal on keelatud peatada või mängida palli lamades või istudes. 

 Tahtlik mängu viivitamine on keelatud 

 Pall läks väravasse kohtuniku põrkest 

5. Kui mängija rikub korduvalt vabalööki tingivaid reegleid või kui tegemist on väga tõsiste reeglite 

rikkumisega või kui mängija käitub ebasportlikult, võib kohtunik määrata ajalise karistuse,milleks on 

1.min. 

6. Võistkonnad paigutatakse turniiritabelisse Läänemaa 2015.a. meistrivõistluste tulemuste alusel. 

1.Noarootsi 2. Lääne-Nigula 3. Ridala 4. Nõva  

Võistluste orienteeruv kestvus ca 3.30h, aeg mängule ca 25 min. 

Mängude avamine kell 10.00 Mängude algus kell algus kell 10.15 Mängude lõpetamine 12.45 

1. Noarootsi-Nõva algus kell 10.15 

2. Ridala-Lääne Nigula 10.40 

3. Noarootsi-Ridala 11.05 

4. Lääne-Nigula-Nõva 11.30 

5. Noarootsi-Lääne Nigula 11.55 

6. Nõva-Ridala 12.20 

 

7. Võitnud võistkond saab turniiritabelisse 3 punkti, viik 2 punkti, kaotus 1 punkt ja loobumine 0 

punkti. Võrdsete punktide korral otsustab turniirivõidu: 

1. Omavaheline mäng 

2. Väravate vahe 

3. Löödud väravad 

4. Loos  

 

Head harjutamist ja kohtumiseni Nõva Kooli võimlas 21.02.2015.a. algusega kell 10.00 

 

Peeter Kallas 

võistluste peakohtunik 

info: tel. 5108863 

 


