HK FUURIAD Minihoki turniir 07.03.2021 juhend
1.EESMÄRGID JA ÜLESANDED
1.1 Jäähoki ja tervislike eluviiside propageerimine.
1.2 Naiste hoki populariseerimine.
1.3 Amatöörhokimängijate meisterlikkuse täiustamine.
1.4 Naishokimängijatele väljund pidada rohkem võistlusmänge.
1.5 Selgitada Minihoki turniiri võitjad ja auhinnasaajad.

2. AEG JA KOHT
2.1 Fuuriate minihoki turniir toimub 7. märtsil 2021.
2.2 Fuuriate minihoki turniir toimub Viljandi Jäähallis.
2.3 Fuuriate minihoki turniiri alguskellaajaks on kell 11.00 ja orienteeruvaks lõpuajaks 15.00.
2.4 Konkreetsete mängude ajakava avaldatakse pärast registreerimise lõppu, aga mitte
hiljem kui 23. veebruaril.

3. VÕISTLUSTE JUHTIMINE
3.1 Fuuriate Minihokiturniiri mängud toimuvad vastavalt Rahvusvahelise Jäähoki
Föderatsiooni jäähoki võistlusreeglite kohaselt: FAIR PLAY AND RESPECT harrastajate reeglite
järgi, kus ei ole lubatud kehamängu ning löökviskeid.
3.2 Fuuriate minihoki turniiri korraldab Hokiklubi Fuuriad.
3.3 Korraldaja moodustab direktoriaadi, mis kinnitab turniirist osavõtjate koosseisu,
korraldab turniiri mängude toimumise ning autasustab parimaid võistkondi.
3.4 Võistluste üldjuhtimist teostab turniiri direktoriaat.

4. TURNIIRIST OSAVÕTJAD
4.1 Fuuriate minihoki turniiril saab osaleda võistkond, kes on 2021. aasta 23. veebruariks
esitanud soovi turniiril osalemiseks, koos mängijate nimekirjaga, ning tasunud turniiri
osavõtutasu 100.- eurot.
4.2 Kõik võistkonna liikmed peavad olema väljakul ühesugustes võistkonna särkides, mis
võiksid olla nummerdatud.
4.3 Fuuriate miniturniiril võivad osaleda kõik naisterahvad alates 14. eluaastast.
4.4 Turniiril on keelatud kasutada meessoost mängijaid (k.a. väravavaht).
4.5 Üks klubi võib panna välja ka mitu võistkonda.
4.6 Turniiril ei ole lubatud mängida ühel võistlejal mitmes võistkonnas.
4.7 Turniiril on väravavahtidel lubatud mängida erinevate võistkondade eest.
4.8 Turniirile mängijate registreerimise lõpp 23. veebruar 2021.

5. TURNIIRILE ÜLESANDMINE
5.1 Ülesandmislehe esitavad turniiril osalemiseks võistkonnad korraldajatele hiljemalt 2021.
aasta 23. veebruariks meiliaadressile info@viljandiuisutajad.ee.
5.2 Igal võistkonnal on õigus anda turniiril osalemiseks mitte rohkem kui 9+1 mängijat,
kellest üks on väravavaht.
5.3 Mängija võib olla üles antud ainult ühes võistkonnas, väravavaht mitmes võistkonnas.

6. TURNIIRI TOIMUMISE KORD
6.1 Fuuriate minihoki turniiril saab osaleda maksimaalselt 8 võistkonda.
6.2 Turniir toimub kahes alagrupis kui registreerinud võistkondi on 6-8.
6.3 Turniir toimub ühes grupis kui registreerunud võistkondi on 1-5.
6.4 Kui turniir toimub ühes grupis, mängivad kõik võistkonnad omavahel läbi, pärast mida
selgitatakse võitja finaalmängus punktitabeli alusel 1. ja 2. koha saanud võistkondade vahel
(vt. ka punkt 10).
6.5 Juhul kui turniir toimub kahes alagrupis, siis 8 võistkonna puhul toimub pärast alagrupi
mänge järgnev jaotus:

ALAGRUPP A

ALAGRUPP B

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

Peale alagrupi mänge:
A1 – B4
A2 – B3
A3 – B2
A4 – B1
Poolfinaalid:
A1 – B4 võitja kohtub A3 – B2 võitjaga
A2 – B3 võitja kohtub A4 – B1 võitjaga
Finaal:
A1 – B4 vs A3 – B2 võitja kohtub A2 – B3 vs A4 – B1 võitjaga

6.6 Mänguaeg on 10 minutit. Mängitakse musta aega st. kella seisma ei panda. Kella seisma
panek on lubatud, kui tekib pikem mänguseisak – võistleja vigastus, bullit vms. Kui võistleja
vigastus ei sega ülejäänud meeskonnal edasi mängimast, peab mäng jätkuma, ning
meeskonna treener või mõni muu asjaosaline tegeleb vigastatuga.
6.7 Fuuriate minihoki turniiril vastutab iga osaleja personaalselt oma tervisliku seisundi eest.
6.8 Korraldaja ei vastuta võistlustel osalejate, samuti kogu Viljandi Jäähallis ja ümbritseval
territooriumil viibijate traumade, kehavigastuste ning kadunud asjade eest.
6.9 Fuuriate minihoki turniiril toimub mäng tsoonis, mida kolmest küljest ümbritsevad
jääväljaku ported ja ühest küljest tsooni joonel asuv miniporte.

6.10 Mängu aja võib olla ühe meeskonna poolt korraga platsil kolm mängijat ning üks
väravavaht.
6.11 Juhul kui mingil põhjusel saab väravavaht vigastada, on lubatud kasutada ka nelja
väljakumängijat.
6.12 Kui juhtub, et korraga mängivad kaks naiskonda, kellel on üles antud sama väravavaht,
võib erandkorras üks pool mängida 4 väljakumängijaga või ekspromtkorras, kui saadakse
kokkulepele, kasutada mittemängiva naiskonna väravavahti.
6.13 Võistkonda kuuluvad liikmed, kes hetkel ei mängi, ootavad vahetust minipoordi taga
oma võistkonna poolel.
6.14 Vahetusi võib teha suvalisel ajal. Vahetus saab toimuda oma võistkonna poolel ning ala
sees, mis mõtteliselt on pool tsooni pikkusest ning meeter minipoordist mänguväljaku
poolele.
6.15 Keelatud on kehamäng ning löökvisked.
6.16 Reeglite vastu eksimisel on karistuseks bullit ehk karistusvise. Karistusviske toimumise
ajal ootavad ülejäänud mängijad minipoordi taga va vastasvõistkonna väravavaht.
6.17 Väravavaht ei tohi litrit kinni hoida rohkem kui 5 sekundit, vastasel juhul vilistatakse
viga ja litter antakse üle vastas naiskonnale. Kui väravavaht peatab litri, siis peavad
vastasmängijad eemale tõmbuma, et väravavaht saaks litri uuesti mängu panna.
6.18 Lahtimäng toimub tsooni keskelt. Lahti mängitakse ainult siis, kui mäng algab. Kui
visatakse värav, siis väravaviskaja võistkond taandub omale poolele ja võistkond, kellele
visati värav, saab litri. Kui litter väljub mängualast, siis paneb kohtunik litri mängu, visates
selle enamvähem keskel vastas poordi.
6.19 Minipoordi taga kahe võistkonna vahel keskel asub ajavõtt ja sekretariaat.
6.20 Mängu teenindab üks väljakukohtunik.
6.21 Mängud toimuvad paralleelselt kahes tsoonis korraga.
6.22 Võistkond, kes parasjagu ei mängi võib teha litriteta sooja kesktsoonis, segamata
seejuures antud hetkel omavahel võistlevaid naiskondi ning sekretariaati.

7. DISIPLINAARKARISTUSED JA DISKVALIFITSEERIMINE
7.1 Võistkonnale määratakse kaotus 0:5 juhul kui:
7.1.1 kui võistkond ei ilmu etteantud ajaks mängule;

7.1.2 kui võistkond lahkub väljakult keset kohtumist;
7.1.3 kui mängu toimumise ajal on võistkonnal väljakul vähem kui 3 mängijat.
7.2 võistkond kõrvaldatakse turniirilt juhul kui:
7.2.1 ei ole täidetud finantskohustused;
7.2.2 toimub jäme spordieetika, võistluste korralduse või distsiplinaarne rikkumine.

8. VÕISTLUSTE KOHTUNIKUD
8.1 Iga võistlust teenindavad: 1 väljakukohtunik ning sekretär-ajamõõtja.
8.2 Kohtunike otsused mängu ajal on lõplikud ja neid ei saa vaidlustada ei mängija ega
võistkonna juhtkond.

9. FINANTSEERIMISTINGIMUSED
9.1 Võistkondadele määratud osalemistasude eest:
9.1.1 tasutakse jäämaksed;
9.1.2 tasutakse kohtunikutasud;
9.1.3 soetatakse auhinnad.

10. VÕITJATE SELGITAMINE JA KOHTADE JAOTUS
10.1 Võistkondade kohad määratakse võistkondade poolt teenitud punktisummade alusel:
10.1.1 võidu eest – 2 punkti;
10.1.2 viigi eest – 1 punkt;
10.1.3 kaotuse eest – 0 punkti.
10.2 Juhul kui kahel või enamal võistkonnal on ühesugune punktide arv, siis saab kõrgema
koha võistkond, kellel on:
10.2.1 rohkem punkte omavahelises mängus;
10.2.2 parem väravate vahe omavahelises mängus;
10.2.3 parem löödud ja sisselastud väravate vahe kõigis mängudes;

10.2.4 rohkem löödud väravaid kõigis mängudes.
10.3 Juhul kui näitajad on võrdsed, toimub võitja selgitamine karistusvisete viskamise teel.
Kumbki võistkond valib kolm viskajat, võidab see võistkond, kes saab ühe viskeseeria juures
rohkem tabamusi.
10.4 Kohamängude normaalaja viigi korral selgitatakse võitja karistusvisete teel.
Meeskonnad valivad alustuseks 3 võistlejat, kes asuvad karistusviskeid sooritama. Juhul kui
pärast esimest kolme viskajat võitjat ei selgu, lisandub iga uue vooruga üks viskaja ja võitja
selgub "äkksurma" teel, seni kuni üks naiskondadest eksib ehk üks viskab sisse ja teine
naiskond mitte.

11. AUTASUSTAMINE
11.1 Fuuriate minihoki turniiri esimest kolme võistkonda autasustatakse vastava koha
medalitega ja diplomitega, kõik ülejäänud osalejad saavad diplomi.
11.2 Fuuriate minihoki turniiri võitja saab enda valdusesse turniiri rändkarika, kuhu on vaja
lasta graveerita oma võistkonna nimi. Rändkarikas on võistkonna valduses, kuni järgmise
miniturniiri toimumiseni, mille järgselt läheb karikas uue võitja valdusesse.

