Eesti noorte saalihoki Fatpipe meistri- ja karikavõistluste juhend 2017/2018

1.Üldosa
1.1. Juhend kehtib koos Eesti saalihoki meistrivõistluste juhendi, saalihoki reeglite, Eesti Saalihoki Liidu juhatuse
otsuste ning muude dokumentidega.
2. Meistri- ja karikavõistluste korraldamine
2.1. Võistlused korraldab Eesti Saalihoki Liit (edaspidi Liit) koos neist osavõtvate klubide ja koolidega. Võistluste
koordinaator on Marko Saksing (502 4549, saksing@saalihoki.ee). Meistrivõistluste ja karikavõistluste
peasponsor on Fatpipe.
2.2. Fatpipe meistrivõistlused ja karikavõistlused
2.2.1. Meistrivõistlused viiakse läbi 6 poiste vanusegrupis: U9 (1. ring kõik omavahel, 2. ring 1-4 ja 5-7 + playoff’ id), U11 (2 ringi + play- off’ id), U13 (1. ring kõik omavahel, 2. ring 1-4 ja 5-7 + play- off’ id), U15 (1. ring kõik
omavahel, 2. ring 1-4 ja 5-9 + play- off’ id), U17 (2 ringi + play- off’ id) ning U19 (1 ring +play- off’ id).
U9– 2009. a sündinud ja nooremad. Mängitakse väravavahita miniväravatega (mõõdu minimaalselt 90x60 cm)
kolm kolme vastu. Väljakumõõtmed orienteeruvalt 10x20 m. Kaasa võivad mängida 3 mängijat, kes on sündinud
01.09 - 31.12.2008 ja registreeritakse võistkonda meistrivõistluste alguses. Hiljem enam lisada ei saa. Osaleb 6
meeskonda, play- off’ i pääsevad 4 meeskonda.
Jõgeva SK Tähe/Olivia 09
Sparta team Automaailm
HC Vipers
Jäneda SK
Valga SHK
SK Noorus
Ääsmäe
U11– 2007. a sündinud ja nooremad. Kaasa võivad mängida 3 mängijat, kes on sündinud 01.09 - 31.12.2006 ja
registreeritakse võistkonda meistrivõistluste alguses. Hiljem enam lisada ei saa. Osaleb 6 meeskonda, play- off’ i
pääsevad 4 meeskonda.
Jõgeva SK Tähe/Olivia 07
Sparta team Automaailm
EMÜ SK
Kuusalu
Jäneda SK
HC Vipers
U13– 2005. a sündinud ja nooremad. Kaasa võivad mängida 3 mängijat, kes on sündinud 01.09 - 31.12.2004 ja
registreeritakse võistkonda meistrivõistluste alguses. Hiljem enam lisada ei saa. Osaleb 7 meeskonda, play- off’ i
pääsevad 4 meeskonda.
Jõgeva SK Tähe/Olivia 05
Sparta team Automaailm
EMÜ SK
Kuusalu
Tamsalu EBE
HK Kaigas/Kehtna PK
Ääsmäe
U15– 2003. a sündinud ja nooremad. Kaasa võivad mängida 2 mängijat, kes on sündinud 01.09 - 31.12.2002 ja
registreeritakse võistkonda meistrivõistluste alguses. Hiljem enam lisada ei saa. Osaleb 9 meeskonda, play- off’ i
pääsevad 4 meeskonda.

Jõgeva SK Tähe/Olivia 03
Sparta team Automaailm
Viskoosa SK
EMÜ SK
Tamsalu EBE
Tartu Tornaado
SK Noorus
Ääsmäe
Sparta team Fatpipe
U17– 2001. a sündinud ja nooremad. Osaleb 5 meeskonda, play- off’ i pääsevad 4 meeskonda
Jõgeva SK Tähe/Olivia 01
Jäneda SK
EMÜ SK
Sparta team Automaailm
SK Noorus
U19– 1999. a sündinud ja nooremad. Osaleb 5 meeskonda, play- off’ i pääsevad 4 meeskonda.
Jõgeva SK Tähe/Olivia 99
Jäneda SK
EMÜ SK
Sparta team Automaailm
SK Noorus
Mänguaeg on „jooksev“, mängu viimased 3 minutit „puhas“:
U9 põhiturniiril

2x10 min, play-off’ des 2x10 min

U11 põhiturniiril 2x15 min, play-off’ ides 2x15 min
U13 põhiturniiril 2x20 min, play-off’ ides 2x20 min
U15 põhiturniiril 2x20 min, play-off’ ides 2x20 min
U17 põhiturniiril 3x15 min , play-off’ ides 3x15 min
U19 põhiturniiril 3x15 min, play-off’ ides 3x15 min
2.2.2. Meistrivõistluste ajakava
U9
1. etapp

29.11.2017, kolmapäev

Virtuse SH Jõgeva

2. etapp

08.12.2017, reede

Valga SH

3. etapp

12.01.2018, reede

Tapa SH

4. etapp

07.02.2018, kolmapäev

Õismäe SH

Play-off’ id

02.03.2018, reede

Virtuse SH Jõgeva

1. etapp

03.11.2017, reede

Virtuse SH Jõgeva

2. etapp

10.11.2017, reede

Sparta SH Tallinn

3. etapp

04.12.2017, esmaspäev Tapa SH

4. etapp

05.01.2018, reede

Kuusalu

5. etapp

13.02.2018, teisipäev

Eesti Maaülikooli SH Tartu

Play-off’ id

09.03.2018 reede

Õismäe SH Tallinn

17.11.2017, reede

Virtuse SH Jõgeva

U11

U13
1. etapp

2. etapp

13.12.2017, kolmapäev

Tapa SH

3. etapp

10.01.2018, kolmapäev

Kuusalu

4 .etapp

21.02.2018, kolmapäev

Eesti Maaülikooli SH Tartu

4. etapp

21.02.2018, kolmapäev

Rapla

Play-off’ id

16.03.2018, reede

Kuusalu

1. etapp

01.11.2017, kolmapäev

Virtuse SH Jõgeva

2. etapp

26.01.2018, reede

Õismäe SH Tallinn

3. etapp

02.02.2018, reede

Tapa SH

4. etapp

26.02.2018, esmaspäev

Eesti Maaülikooli SH Tartu

5. etapp

05.03.2018, esmaspäev

Kristiine SH

Play-off’ id

23.03.2018, reede

Eesti Maaülikooli SH Tartu

U15

U17
1. etapp

22.11.2017, kolmapäev

Virtuse SH Jõgeva

2. etapp

01.12.2017, reede

Tapa SH

3. etapp

17.01.2017, kolmapäev

Eesti Maaülikooli SH Tartu

4. etapp

23.02.2017, reede

Kristiine

Play-off’ id

28.03.2017, kolmapäev

Õismäe SH Tallinn

1. etapp

20.12.2017, kolmapäev

Virtuse SH Jõgeva

2. etapp

31.01.2018, kolmapäev

Tapa SH

Play-off’ id

06.04.2018, reede

Õismäe SH Tallinn

U19

Juhul kui mõni võistkond ei saa mängida väljakuulutatud ajal, informeerib sellest korraldajat aegsasti ja ajakava
on võimalik muuta, siis on võimalik vastasvõistkonna nõusoleku korral see kohtumine pidada ise organiseerides
ja oma kuludega mingil muul ajal.
.
2.2.3. Karikavõistlused
U9

07.04.2018 Valga

U11

11.04.2018 Kuusalu

U13

18.04.2018 Tartu

U15

25.04.2018 Tartu

U17

28.04.2018 Tallinn

U19

04.05.2018 Tallinn

2.3. Paremusjärjestuse määramine
2.3.1. U17 ja U19 poiste vanuserühmades annab võit põhiturniiri mängu normaalajal 3, võit lisaajal või
karistusvisetega 2, kaotus lisaajal või karistusvisetega 1 ja kaotus 0 punkti. Nendes vanuseklassides peetakse
normaalaja viigilise tulemuse korral 5- min. lisaaeg “äkksurma põhimõttel. Kui lisaajal võitjat ei selgu, selgitatakse
võitja karistusvisetega vastavalt mängureeglitele.
Teistes vanuseklassides annab võit põhiturniiri mängu normaalajal 3, võit karistusvisetega 2, kaotus
karistusvisetega 1 ja kaotus 0 punkti. Nendes vanuseklassides toimub viigilise tulemuse korral koheselt
karistusvisete võistlus.
Karistusviskeid sooritavad treeneri poolt antud nimekirja alusel 5 mängijat esitatud järjekorras.
2.3.2. Võitja selgitamine põhiturniiril
Võrdsete punktide puhul arvestatakse paremusjärjestuse määramisel järgmist:

- omavahelistes mängudes saavutatud punktid
- omavaheliste mängude väravate vahe
- omavahelistes mängudes löödud väravate arv
- üldine väravate vahe
- üldine löödud väravate arv
- loos
2.3.3. Play-off’ ides mängitakse võiduni. Vajadusel peetakse 5- minutiline lisaaeg „äkksurma” põhimõttel ja
karistusvisete võistlus.
2.3.4. Mäng katkestatakse enne selle lõppu, kui üks võistkond saavutab 12- väravalise eduseisu. Tabelisse
märgitakse sel hetkel kehtinud mänguseis. Kehtib U11 vanusegrupis.
2.4. Autasustamine
Iga vanusegrupi 3 paremat võistkonda saavad meistrivõistluste lõppedes igaüks kuni 20 medalit lähtudes
võistkonna suurusest tingimusel, et osaleb vähemalt 4 võistkonda.
Medalid saavad mängijad ja teised võistkonnaga seotud isikud, kes on võistkonna arvates on selle ära teeninud.
Karikatega autasustatakse esimeseks ning teiseks ja kolmandaks tulnud võistkonda igas vanuseklassis.
Kui osaleb vähem kui 3 võistkonda, siis autasustatakse meistriks tulnud võistkonda ja selle liikmeid.
On ka eriauhinnad iga võistkonna parimale igal etapil kõikides vanuseklassides.
Meistrivõistluste parimatele mängijatele annab eriauhinnad Fatpipe (parim ründaja, parim kaitsja, resultatiivseim
mängija, parim väravavaht).
Hooaja tulemuste põhjal autasustatakse parimat noortetreenerit meenega.
2.5. Registreerimine ja muud tingimused
2.5.1. Võistlustel võivad osaleda võistkonnad kuni 20 mängijaga.
2.5.2. Iga võistkond peab esitama korraldajale mängijate nimekirja, kus on märgitud esindajate andmed + iga
mängija ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg.
2.5.3 Igal mängijal või tema esindajal peab olema kaasas isikuttõendav dokument või selle koopia.
2.5.4. Meistrivõistlustele registreerumise tähtaeg on 15.09.2017 (saksing@saalihoki.ee).
2.5.5. Karikavõistlustele registreerimise tähtaeg on 15.03.2018 (saksing@saalihoki.ee).
2.5.6. Hiljemalt 01.12.2017 tuleb tasuda meistrivõistluste osavõtumaks võistkonna kohta Eesti Saalihoki Liidu
arveldusarvele A/A EE532200221010439110 järgmiselt: U9, U11, U13, U15, U17 ja U19 poiste vanuseklassi
osavõtutasu on 250 eur iga klassi kohta.
2.5.7 Karikavõistlustele kehtestatakse täiendav osavõtutasu iga vanuseklassi kohta.
2.5.8. Uusi mängijaid võib lisada võistkonda kuni meistrivõistluste põhiturniiri lõpuni. Kui mängija mängis
meistrivõistlustel ühe võistkonna eest, ei saa ta karikavõistlustel osaleda teise võistkonna eest.
2.5.9. Noorte meistrivõistlustel osalevatele spordiklubidele eraldatakse Liidu poolt riigieelarvelist noortespordi
toetust vastavalt Eesti noorte meistrivõistlustel osalevate võistkondade arvule ja edukusele. Toetust eraldatakse
klubile, kus tegutseb vähemalt üks ametlikku treenerikutset omav treener.
2.5.10. Iga võistkond ja kohtunik vastutab ise oma meditsiinilise teeninduse ja tervisliku seisundi eest.
2.5.11. Kõikides vanuseklassides võivad kaasa mängida ka tütarlapsed vastavalt sünniaastale.
2.6. Mängijate nimekiri
2.6.1. Võistkondade esindajad peavad esitama Liidu nõuetele vastava mängijate nimekirja (max 20 mängijat) ja
mängu eel kontrollima, kas eeltäidetud online protokoll on korrektne. Protokolli märkimata mängija ei saa
mängida.
2.6.2. Mängude kajastamise Liidu online süsteemis, sealhulgas protokollide üleslaadimise, lepivad omavahel
kokku etapi korraldaja ja võistluste koordinaator.

2.7. Vastutav isik- esindaja
Igal võistkonnal peab olema vähemalt 18 a. vastutav kontaktisik- esindaja, kes märgitakse protokolli ja kelle
ülesanne on suhelda Liiduga sarjavõistlusi puudutavates küsimustes. Samuti peab iga võistkond valima isiku, kes
on kontaktisikuks suhtlemisel Liiduga interneti teel ja kelle ülesandeks on kogu Liidu poolt interneti teel saadava
info operatiivne vahendamine meeskonnale.
2.8. Varustus
Ametlikel võistlustel saab kasutada ainult sellist mänguvarustust, mis on Liidu poolt heakskiidetud. Mängukepid
peavad koosnema originaalosadest ja olema märgistatud IFF poolt antud sertifitseerimismärgistusega. Soovitav
on kanda kaitseprille.
2.9. Võistlusriietus
Igal võistkonnal peab olema vähemalt 2 erineva värviga särgikomplekti. Lubatud on ka variant 1 kompl. särke ja 1
kompl. särkide peale tõmmatavaid veste. Vorm - särk ( vest ) peab olema ühtne. Kui võistkondade riietus on
üksteisest vähe eristatav, on kohtunikul õigus nõuda külalismeeskonnalt vahetada särgid selgemini eristatavate
vastu. Numbrite suurused nii ees kui taga on soovitavalt vastavuses Liidu võistlusreeglitega, kuid igal juhul
kompaktsed särgiga ja selgesti eristatavad. Kui mängija kasutab kõvast materjalist säärekaitseid, peavad need
olema kaetud põlvikutega. Sellisel juhul peavad võistkonnal olema ühesugused põlvikud. Sokid ei pea olema ühte
värvi, kuid see on soovitatav. Pükste värvus peab olema võistkonnal ühtne. Mängida ei või pikkade pükstega. Kui
mängija varustus ei vasta reeglitele, on kohtunik kohustatud katkestama mängija osalemise mängus seniks, kuni
varustus on nõuetele vastav.
2.10. Loovutamine
2.10.1. Juhul, kui võistkonnal ei ole väljakul vähemalt viit väljakumängijat ja reeglite kohaselt riietunud väravavahti
(U9 vanuserühmades mängitakse 3-3 vastu) ning kui ettenähtud mängu algus kellaajast on möödunud 5 min ja
mängu alustamiseks ei ole muid takistusi, loetakse meeskond mängu loovutanuks. Mängu loovutanud
võistkonnale loetakse tulemuseks 0:5 kaotus või Liidu poolt määratud kaotus, millest meeskonnal ei ole kasu.
2.10.2. Juhul kui võistkond loobub mõjuva põhjuseta mängust, siis määratakse trahv 50 eur, mille maksmine
tagab edasipääsu järgmisele mängule.
2.10.3. Loobudes hooaja 2017/2018 jooksul kahest mängust, mis jäävad kahele erinevale võistluspäevale, või
ühest võistluspäevast, on võistkond kõrvaldatud Eesti meistrivõistlustelt ja noortespordi toetust selles osas ei
eraldata.
2.11. Protestid
Mängu ajal erinevatest asjaoludest tingitud protestidest tuleb teatada kohtunikule ja märkida need protokolli 30
min. jooksul pärast lõpuvilet. Muudest olukordadest ja asjaoludest tingitud protestidest peab kohtunikule teatama
ja need protokolli märkima enne mängu algust. Protokolli märgitud protesti põhjendus tuleb toimetada kirjalikult
Liidule hiljemalt kolmandal võistlusjärgsel tööpäeval. Esindusõigust puudutavat protesti ei pea märkima protokolli,
kuid see tuleb 3 tööpäeva jooksul pärast võistlusi toimetada Liidule. Kui distsiplinvõistluste žüriil on võimalik
arutada protesti võistluspaigas, tuleb protesti põhjendus esitada võimalikult kiiresti. Protesti esitaja maksab koos
protesti esitamisega protestimaksu 50 eur. Maks tagastatakse juhul, kui protest Liidu poolt heaks kiidetakse.
Mängu lõpptulemus kehtib seni, kuni probleem on lahendatud. Juhul, kui protesti lahendamiseks on vajalik Liidu
juhatuse ja žüriiliikmete erakorralise koosoleku kokkukutsumine Liidu asukohta Tallinnas, maksab protesti esitaja
ka kõikide väljastpoolt Tallinna saabunud juhatuse ja žüriiliikmete sõidukulud Liidu poolt nõutud ulatuses.
3. Kohtunikud, protokollijad, nõuded saalile
3.1. Protokollijad määrab korraldav klubi.
3.2. Kodumängu korraldaja kohustuseks on leida kohtunikud.
3.3. Kohtunike kulutused tasub korraldav klubi ning esitab sellekohase eelnevalt kokkulepitud arve Liidule.
3.4. Korraldaja võib määrata kohtunikuks Liidu poolt aksepteeritud kohtuniku, meeste või naiste liigas
registreeritud mängija või kutsetunnistusega treeneri, kusjuures treener ei või olla üldjuhul kohtunikuks oma
võistkonna mängus. Erandid eelnimetatud loetelust on lubatud vaid mängivate poolte nõusolekul.

3.5. Juhul, kui üks või teine määratud kohtunik keeldub antud mängu vilistamast, on ta kohustatud hankima
endale asendaja. Asendaja peab olema samal tasemel ja erapooletu.
3.6. Kui kohtunikud või protokollijad ei ilmu kohale, määrab korraldav klubi võimalikult erapooletud kohtunikud ja
protokollijad kohalolijate hulgast. Sellisel juhul võib mängu vilistada üks kohtunik.
3.7. Kui võistluspaigas ei viibi Liidu esindajat või žüriiliiget, valib määratud kohtunike ja protokollijate
mitteilmumisel kohtunikud ja protokollijad vastutava võistkonna kapten või esindaja lähtudes erapooletuse ja
pädevuse printsiibist. Sama kehtib ka juhul, kui mingil põhjusel ei ole kohtunikke ja protokollijaid määratud.
3.8. Korraldaja klubi peab tagama võistluspaigas korras ja puhta saali, nõuetekohaselt ülespandud väljaku (30
minutit enne esimest mängu), väravad, pallid, mikrofoni- ja muusika esitamise võimaluse, võistkondade
turvalisuse ning võimaluse võistkondadel saada toitlustamist eraldi tasu eest (sobib ka puhveti variant).
3.9. Võistluspaigas saalihokivarustuse müügist huvitatud isikud on kohustatud tasuma Liidule 50 eurot 1 etapi
kohta või 150.- eurot kogu hooaja eest (tasu ei kehti noorte meistrivõistluste sponsorite kohta).
4. Esindusõigus
4.1. Esindusõigus on mängija õigus esindada oma võistkonda meistrivõistlustel ja karikavõistlustel. Iga võistkond
vastutab selle eest, et tema mängijad omaksid esindusõigust. Mängija saab klubi/võistkonna esitatud
registreerimisnimekirja alusel esindusõiguse, kui tema sünniaeg vastab vanuseklassis nõutule, tal ei ole
mängukeeldu ega esindusõigust kusagil mujal rahvusvahelise alaliidu liikmesmaa meeskondades. Iga
klubi/võistkond vastutab oma mängijate tervisliku seisundi, tervisekontrolli korraldamise ja mängijakindlustuse
eest.
5. Noormängijate üleminekute kord
5.1. Käesolev kord reguleerib Liidus registreeritud noormängijate üleminekuid ühest klubist teise.
5.2. Käesolev kord ei laiene noormängijate üleminekutele, mis toimuvad klubide kokkuleppel. Sellisel juhul tuleb
Liidu noortetöö koordineerijale esitada mängijate registreerimisel poolte kirjalik kokkulepe, mis on allkirjastatud
mõlema klubi esindusõigust omava isiku ning lapsevanema poolt. Nimetatud kirjalik kokkulepe on kehtiv 30 päeva
pärast selle allkirjastamist.
5.3. Juhul, kui noormängija on läinud treeningule uude klubisse, peab see klubi informeerima vana klubi 10
tööpäeva jooksul arvestades hetkest, mil noormängija osales esimest korda uues klubis.
5.4. Käesolev kord sätestab, et noormängijate puhul on võimalikud vaid üleminekud, mis sätestavad noormängija
ülemineku ühest klubist teise. Nn. laenulepingud, mis fikseerivad mängija ülemineku ühest klubist teise
tähtajaliselt, ei ole noormängijate puhul lubatud.
6. Noormängija ülemineku korral kasvatajaraha maksmine
6.1. Noormängijate üleminekute korral, mis ei kajastu käesoleva korra punktides 5.2 ja 5.3, on klubi või
spordikool, kuhu noormängija üle läheb, kohustatud hüvitama eelmisele klubile või spordikoolile selle mängija
kasvatamiseks tehtud kulutused alljärgnevalt:
13-14 aasta vanuse mängija eest

130.-

15-16 aasta vanuse mängija eest

300.-

17-18 aasta vanuse mängija eest

385.-

6.2. Mängija vanuselist kuuluvust arvestatakse ülemineku aasta vanuseklassi vanuse järgi.
6.3. Kasvatajaraha peab olema makstud enne mängija registreerimist uude võistkonda.
6.4. Kasvatajaraha maksmine ei vabasta eelmisele klubile varustuse tagastamise kohustusest.
6.5. Kasvatajaraha maksmisel saab klubi või spordikool, kust mängija lahkus, 100 % kasvatajarahast juhul, kui
mängija on registreeritud sellesse klubisse viimased 3 (kolm) aastat.
Kui 3 viimase aasta jooksul on mängija teinud veel üleminekuid, siis jaotub kasvatajaraha eelmiste klubide või
spordikoolide vahel proportsionaalselt. Käesolev punkt kehtib ainult juhul, kui selle mängija eest varem
kasvatajaraha või kompensatsiooni makstud ei ole.

6.6. Kui noormängija teeb oma esimest üleminekut, on klubil õigus saada kasvatajaraha 100% ulatuses,
sõltumata klubis oldud ajast.
6.7. Kui noormängija lahkub klubist ning siirdub alles neljandal aastal uude klubisse, siis kasvatajaraha ei ole
õigus taotleda. Kui noormängija siirdub uude klubisse kolmandal aastal, on õigus saada 1/3 kasvatajarahast ning
kui noormängija siirdub uude klubisse teisel aastal, on eelmisel klubil õigus saada uue klubi käest 2/3
kasvatajarahast. Klubist lahkumise ajaks loetakse aastat, millal mängija viimati mängis klubi eest või tema eest
tasuti klubile viimati treeningmaksu (arvestatakse seda, mis toimus hiljem) ja seda on võimalik dokumentaalselt
tõestada.
6.8. Noormängijate “ülemeelitamine” (treener või klubi kutsub võõra klubi noormängijat enda treeningutele ja
mängudele või peab selleks läbirääkimisi lapsevanemaga ilma vastavat klubi informeerimata) oma klubisse on
keelatud ning selliste asjaolude ilmnemisel edastatakse asi Liidu vastavale organile.
6.9. Liit arvestab lastevanemate vaba tahtega panna oma laps saalihokit mängima kuhu ta soovib, kuid
osalemiseks Eesti meistrivõistlustel ja teistel Liidu poolt korraldatavatel võistlustel tuleb aktsepteerida käesolevat
korda. Ei kehti elukoha vahetuse puhul ühest omavalitsusüksusest teise.
6.10 Juhul, kui Eesti Olümpiakomitee poolt rakendatakse juhenddokumendid või soovitused alaealiste
üleminekute reguleerimiseks, kohandab Liit oma tingimused vastavaks.
7. Hooaja lõpus arvutatakse klubide paremusrida järgnevatel alustel:
7.1 Igas vanusegrupis osalemine annab 2 punkti (kui klubidel on välja pandud ühine võistkond, siis 1 punkt
mõlemale).
7.2 Lisaks annab 1. koht vanusegrupis 3 punkti, 2. koht 2 punkti, 3. koht 1 punkti.
7.3 Klubi punktisumma kujuneb 7.1 + 7.2 punktide liitmisel.
7.4 Juhul kui klubi eemaldatakse meistrivõistlustelt, siis osalemispunkte ei arvestata (0 punkti).
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