
 
 
 
Läänemaa meeste saalihoki meistrivõistluste juhend 

 
Eesmärk 

Populariseerida saalihokit Läänemaal ja selgitada välja 2017 aasta maakonna meister. 
 
Võistlussüsteem 

 Meistrivõistlused mängitakse 3 etapina, mis  toimuvad  21.01.2017 Palivere, 04.03.2017 
Haapsalu spordihoone ja 8.042017 Haapsalu spordihoone. Täpne ajakava selgub peale 

lõplikku registreerimist 08.01.2017. 
Läänemaa meistrivõistlustel saavad osaleda kõik klubid kes on Läänemaal registreeritud 
ning kelle mängijad on Läänemaa sissekirjutusega. 2017 Läänemaa meistrivõistlustel 

osalevad Haapsalu, Noarootsi, Lääne-Nigula, Nõva ja Vormsi. Erand korras on saanud loa 
Läänemaa MV osaleda Saaremaa võistkond. 

 
Meistrivõistluste turniir 
 

I Korraldamine ja registreerimine 
Turniiri korraldaja on MTÜ Sõbrapesa koostöös Lääne Maakonna Spordiliit Läänelaga. 

Osalemisõigust omavad võistkonnad peavad kinnitama oma osalemissoovi hiljemalt 
04.01.2017  korraldaja kontaktile andro.sober@gmail.com. 
Võistkonnad esitavad meeskonna nimekirja korraldajale 09.01.2017. 

 
II Osavõtjad 

Iga osalemist kinnitanud võistkond võib registreerida kuni 1 väljaspool Läänemaad 
sissekirjutust omava võistleja (va. mängijat kes osaleb Eesti saalihoki meistriliigas). 
Võistkonna suurus on kuni 11 mängijat (koos väravavahtidega). 

Osalustasu võistkonna kohta on 160€, mis tuleb tasuda 09.01.2017 MTÜ Sõbrapesa 
arveldusarvele EE211010220250616221. 

 
III Läbiviimise kord 

Võistlused viiakse läbi ringsüsteemis. Võistluse täpne formaat selgub peale 04.01.2017. 
Loositakse mängude järjestus SL Läänela peasekretär Ülle Lassi poolt. 
Võit annab 3p, viigi korral sooritatakse koheselt karistusvisked(3 mängijat) võitja saab 2p 
ning kaotaja 1p ja kaotus 0p. 

 
Ringsüsteemis määrab paremusjärjestuse enim punkte kogunud võistkond, selle võrdsuse 

korral omavahelise mängu tulemus (kahe võrdse arvu punkte kogunud võistkonna korral) 
või üldine väravate vahe (kolme või enama võrdse arvu punkte kogunud võistkonna korral), 
selle võrdsuse korral löödud väravate arv. Mänguaeg on 2 x 12 minutit, „jooksev” aeg. 

Mängu viimane minutit „seisev” aeg. 
 

 
Korraga on väljakul 4 mängijat + väravavaht. 
Võistkond tohib mängu jooksul võtta ühe 30 sek time-outi. 

Mängitakse vastavalt ESHL reeglitele. 



 
IV Autasustamine 
Autasustamine kohe peale kolmanda etapi viimast mängu. Parimat võistkonda 

autasustatakse karikaga, parima kolme võistkonna liikmeid medalite ja dip lomitega. Lisaks 
selgitatakse kohtunike otsusel välja ka meistrivõistluste parim mängija ja väravavaht. 

 
V Üldiselt 
Mängijate võistlussärkidel peab olema seljal number . Vaata reeglit SHL 401.3 

Kõik juhendis määratlemata ja vaidlusalused küsimused lahendab peakohtunik Andro 
Sõber. 


