
 

EESTI NAISTE SAALIHOKI ESILIIGA ( ENERGIALIIGA) 2017-2018 JUHEND 

  

  

Üldosa:  
 
Käesolev juhend reguleerib Eesti naiste esiliiga ( Energialiiga) läbiviimist   

2017-  2018  hooajal.  Juhend kehtib koos rahvusvaheliste saalihoki reeglite ja nende 

tõlgendustega. 

  

Eesmärk: 
 
1. Populariseerida harrastusspordina saalihokit Eesti naiste ja tütarlaste hulgas. 

2. Propageerida tervislikke eluviise läbi saalihoki harrastamise. 

3. Suurendada naiste aktiivsust ja omavahelist tihedamat suhtlemist läbi                                         

     sportliku tegevuse. 

  

Eesti naiste esiliiga (Energialiiga) läbiviimine: 
 
Võistlused viiakse läbi etappidena enne hooaja algust kokkulepitud ajal ja kohas. 

Etapid toimuvad nädalavahetustel. 

Aeg ja koht:  I   etapp 04.11.17 Kehra 

   II   etapp 18.11.2017 Kuusalu 

   III  etapp 09.12.2017 Tapa  

   IV  etapp 06.01.2018 Kehra  

   V   etapp 21.01.2018 Rapla 

   VI  etapp 03.02.2018 Aruküla 

   VII  etapp 17.02.2018 Jõgeva  

   VIII etapp 03.03.2018 Aruküla 

 

Võistkonnad: 
 
Eesti naiste saalihoki esiliigas (Energialiigas) osalevad 2017/2018 aastal: 

Kuusalu Eluterve Naine,  Arenculle,  FF,  SK Mustvee,  Järva- Jaani. 

Naiskonna suuruseks on 17 mängijat (nimekirjas võib olla ka rohkem mängijaid, aga vaata 

punkti autasustamine).  

 

 

Võistlussüsteem ja paremusjärjestuse selgitamine: 
 
Võistlus viiakse läbi turniiri süsteemis. Mängitakse läbi kaks ringi omavahel. 

Mänguaeg on   3 x 15 minutit „jooksev“ aeg.  Vaheaeg kolmandike vahel 5 min.   

Viimase kolmandiku  viimased 2 minutit on puhas mänguaeg. 

Normaalaja võitja saab 3 punkti – kaotaja 0 

Normaalaja viiki mänginud  ja bullititega võitnud võistkond saab 2 punkti – kaotaja 1 punkti. 

Peale normaalaja viiki visatakse mõlema võistkonna poolt 5 bullitit. Viigi korral viskavad 

edasi teised võistkonna liikmed, kes ei ole veel bullitit visanud. Uus ring algab siis, kui ühel 



võistkonnal saavad otsa bullitit mitte visanud mängijad. Bulliteid visatakse peale esimest 5 

bullitit, esimese võiduväravani. 

 

Soojendus: 
 

Igal naiskonnal on mängueelseks soojenduseks aega platsil  niipalju, kui eelmise mängu 

lõpust uue mängu alguseni. 

  

Registreerimine:  
 
Mängija tuleb registreermislehele kanda vähemalt kaks päeva enne etapi algust. 

Eesti naiste esiliigas (Energialiigas) ei saa osaleda mängija, kes osaleb Eesti MV naiste 

meistriliigas  või mõne muu IFF kuuluva riigi meistrivõistlustel v.a. U19 ja nooremad 

tütarlapsed.   

Mängija  tervisliku  seisundi eest vastutab mängija ise või alaealise puhul lapsevanem. 

Alla 16- aastaste mängijate võistkondadesse arvamisel on neid registreerinud 

klubidel/võistkondadel kohustus küsida lastevanemate/hooldajate kirjalikku nõusolekut. 

Võistkonnad peavad enda osalemisest kirjalikult teatama ja saatma täidetud 

registreerimislehe hiljemalt 10.10.2017 e-maili aadressil pilleplakk@hotmail.com 

Mängijate lisamine on võimalik  kuni  01.01.2018 

 

Majandamine: 
 
Osalevate naiskondade transpordikulud katab naiskond ise. Saalirendid jagatakse 

naiskondade vahel peale etapi toimumist ja makstakse arvete alusel. Kohtunike 

kulukompensatsioonid  otsustatakse võistkondade esindajatega etappidel kohapeal. 

Naiskonna mitte osalemise või loobumisvõidu korral selle etapi  tasusid ei tagastata. 

  

Autasustamine:  
 
Kolme paremat naiskonda autasustatakse 17 medalikomplektiga. 

Hooaja parimat väravalööjat ja parimat (tõrje protsendi alusel) väravavahti autasustatakse 

kinkekaardi ja meenega. 

Iga naiskond võtab viimasele etapile kaasa ühe komplekti (17 eset vmt.) auhindu. Juhul, kui 

mõnes naiskonnas on mänginud hooaja jooksul rohkem kui 17 mängijat, hüvitavad nad ise 

puuduolevad auhinnad. Auhinnad tõmmatakse loosiga. 

  

Info:  
 
Naiskonnal peab olema ühtne  särk, millel on mängijanumber seljal.  

Mängida võib ka pikkades liibuvates pükstes või lühikeses seelikus. 

Iga naiskond varustab end esmaste meditsiinivahenditega ise. 

  

Mänguväljaku suurus ei pea olema täismõõtmetega. Mängija varustus 

(kaikad, väravavahivarustus) peab olema IFF poolt heaks kiidetud. 

  



Iga mängu vilistab 2 kohtunikku (neist üks võib olla noorkohtunik) tuginedes seejuures IFF 

saalihokireeglitele koos vastavate tõlgendustega.  Igale mängule määrab kohtunikud 

võistluste  korraldaja.  Iga mängu protokollib 2 lauakohtunikku. 

  

Võistluste  korraldaja: 

Pille Plakk 

+372 5622 2953 

pilleplakk@hotmail.com 


