Läänemaa meeste saalihoki meistrivõistluste juhend
Eesmärk
Populariseerida saalihokit Läänemaal ja selgitada välja 2016 aasta maakonna meister.
Võistlussüsteem
Meistrivõistlused toimuvad 09.10.2016 Haapsalu spordikeskuse saalis algusega kell 11.00 (orient.
lõpp 16.00-17.00). Täpne ajakava selgub peale lõplikku registreerimist 03.10.2016.
Põhiturniiril saavad osaleda eelmise (2015) aasta finaalturniiri osalejad (Nõva, Noarootsi, Oru,
Palivere, Haapsalu) ja lisaks II liiga (Läänemaa Rahvaliiga) võitja.
Meistrivõistluste turniir
I Korraldamine ja registreerimine
Turniiri korraldaja on MTÜ Sõbrapesa koostöös Lääne Maakonna Spordiliit Läänelaga.
Osalemisõigust omavad võistkonnad peavad kinnitama oma osalemissoovi hiljemalt 30.september
2016.a. (meiliga või tel. teel) korraldaja kontaktile andro.sober@gmail.com või tel 5173307.
Võistkonnad esitavad kirjalikult korraldajale nimelise registreerimislehe hiljemalt võistluspäeval kell
10.45.
II Osavõtjad
Iga osalemist kinnitanud võistkond võib registreerida kuni 1 väljaspool Läänemaad sissekirjutust
omavat võistlejat. Võistkonna suurus kuni 11 mängijat (koos väravavahtidega).
Osalustasu võistkonna kohta on 50€ (eelturniiri võitjal 30€), mis tuleb tasuda võistluspäevale
eelnevaks päevaks Haapsalu MTÜ Sõbrapesa arveldusarvele EE211010220250616221 või
mängupäeval enne võistluste algust sularahas.
III Läbiviimise kord
Võistlused viiakse läbi ringsüsteemis kuni 5 võistkonna või kahe alagrupiga 6 võistkonna korral.
Võistluse täpne formaat selgub peale 30. septembrit. 3. aprillil loositakse mängude järjestus või
alagrupid SL Läänela peasekretär Ülle Lassi poolt, kusjuures alagruppidesse loosimisel arvestatakse
eelmise aasta meistrivõistluste tulemusi (1. ja 2. koha saavutanud võistkonnad paigutatakse eri
alagruppidesse).
Võit annab 2p, viik 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.
Kahe alagrupi puhul mängivad alagrupi võistkonnad omavahel läbi ja edasi pääsevad alagrupi 2
esimest võistkonda, kusjuures paremusjärjestus alagrupis määratakse sarnaselt ringsüsteemile. Peale
alagrupimänge toimuvad kohamängud 4 võistkonna vahel. Alagruppides 3-ks jäänud võistkonnad
mängivad kohtadele 5-6. Mänguaeg alagrupimängudel ja kohtadele 5-6 on 2 x 10 minutit, „jooksev”

aeg. Mängu viimane minutit „seisev” aeg.
Poolfinaalid: A alagrupi I koht kohtub B alagrupi II kohaga, B alagrupi I koht A alagrupi II kohaga.
Finaalid: esmalt toimub III-IV koha mäng, seejärel I-II koha mäng. Mänguaeg alates kohamängudest
on 2 x 12 minutit, „jooksev” aeg. Mängu viimane minutit „seisev” aeg. Kohamängudel viigilise
tulemuse korral lisaaeg 5 min, „seisev” aeg või esimese väravani, selle viigilise tulemuse korral
karistusvisked (3 mängijat mõlemast võistkonnast).
Korraga on väljakul 4 mängijat + väravavaht.
Võistkond tohib mängu jooksul võtta ühe 1 minutilise time-outi.
Kohtuniku määratud karistusaja pikkus 1 minut.
Mängitakse vastavalt ESHL reeglitele.
IV Autasustamine
Autasustamine kohe peale finaali. Parimat võistkonda autasustatakse karikaga, parima kolme
võistkonna liikmeid medalite ja diplomitega. Lisaks selgitatakse kohtunike otsusel välja ka
meistrivõistluste parim mängija ja väravavaht.
V Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata ja vaidlusalused küsimused lahendab peakohtunik.

