Valga linna lahtised meistrivõistlused saalihokis
1. EESMÄRK
Valga linna lahtiste meistrivõistluste eesmärk on anda saalihoki esi- ja teise liiga
võistkondadele võimalus enne hooaja algust oma võimed proovile panna ning selgitada välja
Valga linna meister saalihokis.
2. KORRALDUS
Meistrivõistluste korraldaja on MTÜ Valga Saalihoki klubi.
3. TOIMUMISE AEG JA KOHT
Meistrivõistlused toimuvad 08. oktoobril 2011 Valga Spordihallis aadressil J. Kuperjanovi
36, Valga. Esimene mäng algab kell 10:00, võistluste lõpp umbes kell 19.00.
4. OSAVÕTJAD
Osaleda võivad esi- ja teise liiga, harrastajate ja sega võistkonnad. Ei ole keelatud kuni kaks
meistriliiga mängijat meeskonnas. Meeskond võib koosneda kuni 16-st mängijast. Turniiril
saab osaleda 8 võistkonda (printsiibil „kes ees, see mees“). Käesolev juhend on ka võistluse
kutseks.
5. VÕISTLUSSÜSTEEM
Mängitakse Rahvusvahelise Saalihoki Föderatsiooni poolt kehtestatud saalihoki reeglite järgi:
·
väljakul on korraga 5 väljakumängijat ja üks väravavaht.
·
väljaku mõõtmed on 40m x 20m
Erandid:
·
Mänguaeg “jooksvalt” 2x10 min.
·
Paus poolaegade vahel 5 min.
·
Time out’i saab kasutada mängu jooksul ühe korra vaid kohamängudes.
Meeskonnad jagatakse loosi teel kahte alagruppi. Alagruppide kaks paremat meeskonda
jätkavad poolfinaalides, mängides risti läbi. Võitjad lähevad finaali ja kaotajad pronksimängu.
Paremusjärjestuse alagruppides määravad kogutud punktid (võit - 2 punkti, viik – 1 punkt,
kaotus – 0). Võrdsete punktide korral arvestatakse alagrupi sisese paremusjärjestuse
määramisel järgmist:
1) Omavahelistes mängudes saavutatud punktid
2) Omavaheliste mängude väravate vahe
3) Omavahelistes mängudes löödud väravate arv
4) Üldine väravate vahe
5) Üldine löödud väravate arv
6) Loos
Kohamängudes viigilise normaalaja korral järgneb kohe kolmene karistusvisete seeria.
Kõik juhendiga määratlemata küsimused lahendavad korraldajad kohapeal.
6. OSAVÕTUTASU JA REGISTREERIMINE
Osavõtutasu võistkonna kohta on 64 EUR.
Osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 26. septembriks e-posti aadressil
info@valgasaalihoki.ee või telefoni teel - 520 1624 (Margo Pärnaku). Osavõtutasu on

võimalik tasuda ülekandega AS SEB Pank arvelduskontole: 10010767637013, saaja Margo
Pärnaku. Selgitusse märkida kindlasti meeskonna nimi, kelle eest osavõtutasu makstakse. Vajadusel
arve esitamise võimalus.
7.

AUTASUSTAMINE

Kolme parimat võistkonda autasustatakse karika ja medalitega. Lisaks boonusauhinnad kahele
parimale meeskonnale ning veel loositakse välja üllatusauhind kõikide turniiril osalejate vahel.

Starplayer OÜ (www.starplayer.ee) poolt parimale:
• väravavahile suur Zone ratastega spordikott;
• mängijale uue kollektsiooni Unihoc Curve mängukepp.

Küsimuste ja ettepanekutega pöörduda korraldaja poole:
Margo Pärnaku – tel. 520 1624, e-post: margo@valgasaalihoki.ee

