Noorte saalihoki Fatpipe Eesti meistrivõistluste juhend
2020-2021
1. Üldosa
1.1. Noorte meistrivõistluste juhend reguleerib meistrivõistluste läbiviimist tüdrukute ja poiste
vanuseklassides. Üldküsimustes (k.a Covid-19 temaatika) lähtutakse Eesti meistrivõistluste
juhendist.
1.2. Eesti Saalihoki Liit võib juhendisse sisse viia muudatusi, mis viiakse juhendisse juhatuse
otsusega.
1.3. Võistluste läbiviimisel on aluseks rahvusvahelise alaliidu (IFF) saalihokireeglid koos
vastavate tõlgendustega.
1.4. Meistrivõistluste läbiviimist toetab Fatpipe hooaja lõpus antavate eriauhindadega.
1.5. Noorte karikavõistluste ning U11 tüdrukute pilootvõistluste täpsed tingimused kuulutatakse
eraldi välja alaliidu kodulehel.

2. Võistluste eesmärk
2.1. Noorte meistrivõistluste peamised eesmärgid on:
2.1.1.välja selgitada erinevate vanuseklassi võitjad poiste ja tüdrukute arvestuses,
meistrivõistluste medaliomanikud ja üldine paremusjärjestus;
2.1.2.kasvatada saalihokiga tegelevate noorte, treenerite ja teiste ametiisikute arvu

3. Võistluste läbiviimine
3.1. Võistlused korraldab Liit koos neist osavõtvate klubide ja koolidega.
3.2. Võistluste koordinaator tüdrukute võistlusklassides on Meelike Terasmaa (+372 5805 6617,
terasmaa@saalihoki.ee) ja poiste võistlusklassides Marko Saksing (+372 502 4549,
saksing@saalihoki.ee).

3.3. Etapid on lubatud korraldada argipäevadel või nädalavahetustel vahemikus 10-19. Mängud
algavad oktoobris 2020 ja kestavad kuni meistrivõistluste lõpuni märtsis/aprillis 2021.
3.4. Täpse ajakava koostab Liit koostöös registreerunud tiimide/koolide esindajatega. Ajakava
saadetakse esindajatele e-kirja teel ning lisatakse alaliidu kodulehele. Hilisemad
muudatused ajakavas on võimalikud vaid kokkuleppel Liidu ja teiste osalevate
võistkondadega.
3.5. Väljakumõõdud 40m x 20m, minimaalselt 36m x 18m. Erisused väljaku mõõtmetes
vanuseklasside kaupa on järgmised:
3.5.1.poisid U9 – u 20m x 10m;
3.5.2.poisid U10, tüdrukud U13 – 30m x 15m

4. Võistluste läbiviimine tüdrukute U13 vanuseklassis
4.1. Võistlused viiakse läbi vanusegrupis U13 ehk tüdrukute seas, kes on sündinud 2008. aastal
või hiljem. Erandina võib ühte võistkonda kuuluda kuni kolm tüdrukut, kes on sündinud
ajavahemikus 01.09.2007-31.12.2007.
4.2. Mängitakse 4vs4 (+väravavahid). Väljaku mõõtmed on 30m x 15m. Erandid on võimalikud
kokkuleppel Liiduga.
4.3. Mänguaeg on 2 x X minutit (sõltub registreerunud võistkondade arvust) jooksva ajaga ja
viimane minut on “puhta” mänguajaga. Paus kahe poolaja vahel on 2 minutit.
4.4. Mäng katkestatakse enne selle lõppu, kui üks võistkond saavutab 20-väravalise eduseisu.
Tabelisse märgitakse sel hetkel kehtinud mänguseis.
4.5. U13 tüdrukute vanuseklassi võitja välja selgitamiseks mängitakse viis turniiripäeva, mille
alusel selgub vanuseklassi võitja ja paremusjärjestus.
4.6. Turniiripäeval mängitakse välja kõik kohad. Saadud kohad annavad punkte järgmiselt:
1. koht – 10 p, 2. koht – 8 p; 3. koht – 7 p; 4. koht – 6 p; 5. koht – 5 p; 6. koht – 4 p; 7. koht –
3 p; 8. koht – 2 p;
4.7. Võrdse punktisumma saanud võistkondade puhul arvestatakse üldise paremusjärjestuse
määramisel esmasena turniiripäevade võitude arvu ning seejärel paremuselt järgmiste
kohtade arvu.

5. Võistluste läbiviimine tüdrukute U16 vanuseklassis

5.1. Võistlused viiakse läbi vanusegrupis U16 ehk tüdrukute seas, kes on sündinud 2005. aastal
või hiljem. Erandina võib ühte võistkonda kuuluda kuni kolm tüdrukut, kes on sündinud
ajavahemikus 01.09.2004-31.12.2004.
5.2. U16 tüdrukute vanuseklassi võitja välja selgitamiseks mängitakse kolmeringiline põhiturniir
ning play-off.
5.3. Mänguaeg on 3 x 15 minutit jooksva ajaga, play-off’is 3 x 20 minutit; viimased kolm minutit
on “puhta” mänguajaga. Paus kahe poolaja vahel on 5 minutit. Väravate, karistuste ja timeout’i puhul pannakse aeg seisma.
5.4. Mäng katkestatakse enne selle lõppu, kui üks võistkond saavutab 20-väravalise eduseisu.
Tabelisse märgitakse sel hetkel kehtinud mänguseis.
5.5. Põhiturniiri alusel luuakse paremusjärjestus järgnevalt: võit annab 3 punkti, viik annab 1
punkti ja kaotus 0 punkti. Lisaaega ja karistusviskeid ei toimu.
5.6. Võrdse punktisumma saanud võistkondade puhul arvestatakse 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.
5.7. Põhiturniiri järel mängivad omavahel põhiturniiril esimese ja neljanda koha saavutanud
võistkonnad ning teise ja kolmanda koha saavutanud võistkonnad. Kolmanda koha mäng
toimub kahe eelneva mängu kaotajate vahel ja finaal võitjate vahel. Olenevalt võistkondade
arvust, mängitakse play-off'i etapil välja ka 5.-6. ja 7.-8. koht. Kõik selles punktis mainitud
mängud peetakse ühe võiduni.

6. Võistluste läbiviimine poiste U9 vanuseklassis
6.1. Osaleda saavad 2012. aastal sündinud ja nooremad. Kaasa võivad mängida 3 mängijat, kes
on sündinud vahemikus 01.09-31.12.2011 ning registreeritakse võistkonda mängijate
esmasel registreerimisel enne meistrivõistluste algust.
6.2. Mängitakse väravavahita miniväravatega (mõõdud minimaalselt 90cm x 60cm).
Väljakumõõtmed on orienteeruvalt 20m x 10m.
6.3. Mänguaeg on 3 x 9 minutit jooksva ajaga. Mängu viimased kolm minutit mängitakse
“puhta” mänguajaga.
6.4. Play-off’i pääseb neli põhiturniiril enim punkte saanud võistkonda.
6.5. Osavõtt U9 vanuseklassi meistrivõistlustest on osalustasuta, edetabelit ja mängijate
statistikat ei peeta. Hooaja lõpuks paremusjärjestust välja ei kuulutata, kõikidele osalistele
antakse osavõtumedalid.

7. Võistluste läbiviimine poiste U10 vanuseklassis
7.1. Osaleda saavad 2011. aastal sündinud ja nooremad. Kaasa võivad mängida 3 mängijat, kes
on sündinud vahemikus 01.09-31.12.2010 ning registreeritakse võistkonda mängijate
esmasel registreerimisel enne meistrivõistluste algust.
7.2. Mängitakse väravavahtidega neli nelja vastu (väravate mõõdud 120cm x 90cm).
Väljakumõõtmed on 30m x 15m.
7.3. Mänguaeg on 3 x 10 minutit jooksva ajaga. Mängu viimased kolm minutit mängitakse
“puhta” mänguajaga.
7.4. Play-off’i pääseb neli põhiturniiril enim punkte saanud võistkonda.

8. Võistluste läbiviimine poiste U12 vanuseklassis
8.1. Osaleda saavad 2009. aastal sündinud ja nooremad. Kaasa võivad mängida 3 mängijat, kes
on sündinud vahemikus 01.09-31.12.2008 ning registreeritakse võistkonda mängijate
esmasel registreerimisel enne meistrivõistluste algust.
8.2. Mänguaeg on 3 x 12 minutit jooksva ajaga. Mängu viimased kolm minutit mängitakse
“puhta” mänguajaga.
8.3. Play-off’i pääseb neli põhiturniiril enim punkte saanud võistkonda.

9. Võistluste läbiviimine poiste U14 vanuseklassis
9.1. Osaleda saavad 2007. aastal sündinud ja nooremad. Kaasa võivad mängida 3 mängijat, kes
on sündinud vahemikus 01.09-31.12.2006 ning registreeritakse võistkonda mängijate
esmasel registreerimisel enne meistrivõistluste algust.
9.2. Mänguaeg on 3 x 14 minutit jooksva ajaga. Mängu viimased kolm minutit mängitakse
“puhta” mänguajaga.
9.3. Play-off’i pääseb neli põhiturniiril enim punkte saanud võistkonda.

10. Võistluste läbiviimine poiste U16 vanuseklassis
10.1.

Osaleda saavad 2005. aastal sündinud ja nooremad. Kaasa võivad mängida 3

mängijat, kes on sündinud vahemikus 01.09-31.12.2004 ning registreeritakse võistkonda
mängijate esmasel registreerimisel enne meistrivõistluste algust.
10.2.

Mänguaeg on 3 x 16 minutit jooksva ajaga. Mängu viimased kolm minutit

mängitakse “puhta” mänguajaga.

10.3.

Play-off’i pääseb neli põhiturniiril enim punkte saanud võistkonda.

11. Võistluste läbiviimine poiste U18 vanuseklassis
11.1.

Osaleda saavad 2003. aastal sündinud ja nooremad. Kaasa võivad mängida 3

mängijat, kes on sündinud vahemikus 01.09-31.12.2002 ning registreeritakse võistkonda
mängijate esmasel registreerimisel enne meistrivõistluste algust.
11.2.

Mänguaeg on 2 x 15 minutit “puhta” mänguajaga.

11.3.

Play-off’i pääseb neli põhiturniiril enim punkte saanud võistkonda.

12. Klubid, võistkonnad, mängijad
12.1.

Esindusõigus on mängija õigus esindada oma võistkonda meistrivõistlustel. Iga

võistkond vastutab selle eest, et tema mängijad omaksid esindusõigust. Mängijal on
esindusõigus, kui ta on kantud võistkonna registreerimisnimekirja, tema vanus vastab
vanuseklassi nõuetele, tal ei ole mängukeeldu ja tema ületulek teisest võistkonnast on
toimunud reeglitepäraselt.
12.2.

Mängijal ei või üldjuhul olla üheaegselt esindusõigust Liidu võistkondades ja kusagil

mujal IFF liikmesmaa võistkondades. Tüdrukute meistrivõistlustel osalevatel tüdrukutel on
õigus paralleelselt mängida poiste meistrivõistluste erinevates vanuseklassides. Samuti
võivad noored osa võtta ka täiskasvanute meistrivõistlustest.
12.3.

Võistkonna esindaja märgib mängijate ja ametiisikute nimed enne mängu algust

mänguprotokolli. Kohtunikud kontrollivad ja kinnitavad protokolli viimasena.
12.4.

Protokolli märkimata mängija ei saa mängida. Igal mängijal on kindel

mängijanumber, mille muutmine toimub kooskõlastatult Liiduga hiljemalt 3 tööpäeva enne
etapi toimumist.
12.5.

Igal võistkonnal peab olema vähemalt üks vähemalt 18-aastane vastutav esindaja,

kes märgitakse protokolli ja kes on kontaktisikuks suhtlemisel Liiduga nii võistlustel kui ka
võistlustevälisel ajal ja kelle ülesandeks on kogu Liidu poolt saadava info operatiivne
vahendamine võistkonnale.
12.6.

Noorte meistrivõistlustel osalevatele spordiklubidele eraldatakse Liidu poolt

võimalusel riigieelarvelist noortespordi toetust vastavalt Eesti noorte meistrivõistlusel
osalevatele võistkondade arvule ja edukusele. Toetuse eraldamine on võimalik klubile, kus
tegutseb vähemalt üks ametlikku treenerikutset omav treener.

13. Registreerimine ja osavõtutasu
13.1.

Võistkonna

registreerimise

tähtaeg

on

22.09.2020

(osalussoovist

poiste

vanuseklassides teatatakse saksing@saalihoki.ee, tüdrukute vanuseklassidest osavõtust
teatatakse terasmaa@saalihoki.ee).
13.2.

Noorte meistrivõistlustele on võimalik mängijaid registreerida kogu põhiturniiri

vältel. Ühes võistkonnas võib olla maksimaalselt 20 mängijat.
13.3.

Mängijad registreeritakse elektroonselt veebibrauseri kaudu. Täpsed juhised

saadetakse esindajatele e-kirja teel. Mängijad tuleb elektroonselt sisestada hiljemalt 3
päeva enne esimese etapi toimumist.
13.4.

Hooaja jooksul lisandunud mängijad registreeritakse e-kirja terasmaa@saalihoki.ee

teel hiljemalt 3 tööpäeva enne etapi toimumist.
13.5.

Noorte meistrivõistluste korraldamisega seotud kulud kannab Liit koopereeritult

osavõtvate koolide/klubidega (kohtunike kulutused ja saali üüri tasub korraldav klubi/kool
ning esitab sellekohase eelnevalt kokkulepitud arve Liidule). Kõikidel etappidel
võistkondade lähetamisega seotud kulud (sõit, toitlustamine, majutamine) kannab lähetav
kool või klubi.
13.6.

Osavõtutasu ühe võistkonna kohta on 350 eurot. Makse tähtaeg on 30.11.2020.

Eesti Saalihoki Liidu arveldusarve nr on EE532200221010439110 Swedbank, selgitus
liikmemaks 2020/2021.
13.7.

Osavõtutasu ei rakendata tüdrukute U11 vanuseklasside võistlustel.

13.8.

Osavõtutasu tuleb tasuda tähtaegselt. Tähtaja ületamisel kuulub maksmisele ka

viivis. Kui esitatud arve ei ole tasutud tähtajaks, on Liidul või määratud vastutajal õigus
nõuda tasumist sularahas enne mängu algust kohapeal. Liidul on õigus võlglasi mitte lubada
järgmistele mängudele.
13.9.

Liidule tasutud makse ei tagastata.

14. Mängude tehniline korraldus etappidel
14.1.

Noorte meistrivõistluste etappi korraldatav kool/klubi on kohustatud kindlustama

korras mängupaiga ja normaalsed tingimused mängude pidamiseks, sealhulgas:
14.1.1. turvalisuse;
14.1.2. piirde/väravate

olemasolu

paigalduse/mahavõtmise;

ja

Eesti

Saalihoki

Liidu

nõuetest

lähtuva

14.1.3. väljaku tähistuse (märkida selgesti väravaalad, värava piirjooned, väravavahtide
alad, palli lahtiviske kohad, keskkohad, keskjoon ja vahetusalad vastavalt
mängureeglitele);
14.1.4. võistkondade pesemisvõimaluse ja riietusruumid;
14.1.5. varumängijate ja kohtunike kohad; pealtvaatajate kohad;
14.1.6. pädeva sekretariaadi olemasolu vastavalt Eesti Saalihoki Liidu nõuetele (vanus,
riietus; ülesanded);
14.1.7. väljakukohtunike ja sekretariaadi vastuvõtu, kohtlemise ja turvalisuse mängu ajal,
selle järgselt ning võistluspaigast lahkumisel tasemel, mis ei põhjusta kohtunikele
mingit vaimset ega füüsilist survet; riietumise ja pesemisvõimaluse väljakukohtunikele;
14.1.8. valjuhääldi, tabloo, muusikalise tausta ja teadustaja olemasolu; vahendid
elektroonilise mänguprotokolli täitmiseks ja muude sekretariaadile vajalike vahendite
olemasolu;
14.1.9. pallid sekretariaati mängu pidamiseks.

15. Kohtunikud, sekretariaat, nõuded saalile
15.1.

Etapi korraldaja kohustus on leida kohtunikud, sekretariaat ja nõuetekohane saal.

15.2.

Korraldaja võib määrata kohtunikuks Liidu poolt aktsepteeritud 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.
15.3.

Kui kohtunikud või sekretariaat ei ilmu kohale, määrab korraldav klubi võimalikult

erapooletud kohtunikud ja sekretariaadi kohalolijate hulgast.

16. Austasustamine
16.1.

Noorte meistrivõistluste kolm paremat võistkonda igas vanuseklassis saavad igaüks

kuni 20 medalit (vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedalid) arvestades tegelikku vajadust.
Karikatega autasustatakse kolme paremat võistkonda. Tüdrukute U11 vanuseklassis saavad
osalejad osavõtumedalid.
16.2.

Igal võistlusetapil saab iga võistkonna silmapaistvaim mängija eriauhinna. Auhind

antakse turniiri korraldaja poolt.
16.3.

Hooaja tulemuste põhjal autasustatakse parimat noortetreenerit meenega.

17. Varustus
17.1.

Võistlustel võib kasutada ainult sellist mänguvarustust, mis on Eesti Saalihoki Liidu

poolt heaks kiidetud. Mängukepid peavad koosnema originaalosadest ja kepil peab olema
IFF kleeps. Lubatud on kasutada väravaid, mis on IFF poolt heaks kiidetud. Erandina on
lubatud kasutada ka väravaid, mis on identsed eelnimetatutega.
17.2.

Võistlustel on kohustuslik kanda spetsiaalseid IFF märgistusega kaitseprille järgmiste

vanuseklasside noortel: poisid U19, U10, U12, U14, U16; tüdrukud U11, U13 ja U16.
Kaitseprillid on kohustuslikud vastavas vanuseklassis mängivatele mängijatele ka teistel
Eesti Saalihoki Liidu poolt korraldatud võistlustel (nt noorte karikavõistlused, täiskasvanute
meistrivõistlused).
17.3.

Igal võistkonnal peab olema vähemalt 2 erineva värviga särgikomplekti. Lubatud on

ka variant 1 komplekt särke ja 1 komplekt särkide peale tõmmatavaid veste. Vorm - särk
(vest) ja püksid - peab olema ühtne. Kui võistkondade riietus on üksteisest vähe eristatav,
on kohtunikul õigus nõuda külalisvõistkonnalt (st teisena märgitud võistkonnalt) särkide
vahetust selgemini eristatavate vastu. Kui omavahel kohtuvad korraldavad võistkonnad või
külalisvõistkonnad, on külalisvõistkonna staatuses võistkond, kes turniiritabelis on märgitud
allpool.
17.4.

Sokid/põlvikud peavad olema ühte värvi. Mängida ei või pikkade pükstega. Kui

mängija varustus ei vasta reeglitele, on kohtunik kohustatud katkestama mängija osalemise
mängus seniks, kuni varustus on nõuetele vastav.
17.5.

Käepael on kaptenitel kohustuslik.

18. Loobumine
18.1.

Juhul kui võistkonnal ei ole väljakul vähemalt viit väljakumängijat ja reeglite kohaselt

riietunud väravavahti ning kui ettenähtud mängu alguskellaajast on möödunud 5 minutit ja
mängu alustamiseks ei ole muid mõjuvaid takistusi, loetakse võistkond mängu loovutanuks.
Mängu loovutanud võistkonnale loetakse tulemuseks 0 : 5 kaotus või Liidu poolt määratud
kaotus, millest võistkonnal ei ole kasu.
18.2.

Juhul, kui võistkond loobub mõjuva põhjuseta mängust, siis määratakse trahv

50 eurot, mille maksmine tagab edasipääsu järgmisele mängule.
18.3.

Hooaja 2020/2021 jooksul ühele mängule mõjuva põhjuse tõttu mitte kohale

ilmumisel on koolil/klubil võimalus mäng järele pidada kokkuleppel vastasega. Kokkuleppe

mitte saavutamisel või ka järgmisele mängule mitte kohale ilmudes loetakse mitte kohale
ilmunud võistkonnale tulemuseks 0 : 5 kaotus.
18.4.

Vähemalt kahest mängust loobudes, mis jäävad kahele erinevale võistluspäevale, on

Liidul õigus võistkond noorte meistrivõistlustelt kõrvaldada.

19. Protestid
19.1.

Mängu ajal erinevatest asjaoludest tingitud protestidest tuleb teatada kohtunikule ja

märkida need protokolli 30 minuti 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.
19.2.

Esindusõigust puudutavat protesti ei pea märkima protokolli, kuid see tuleb

3 tööpäeva jooksul pärast võistlusi toimetada Liidule. Kui distsiplinaarkomisjonil on võimalik
arutada protesti võistluspaigas, tuleb protesti põhjendus esitada võimalikult kiiresti.
19.3.

Protesti esitaja maksab koos protesti esitamisega protestimaksu 50 eurot. Maks

tagastatakse juhul, kui protest Liidu poolt heaks kiidetakse.
19.4.

Mängu lõpptulemus kehtib seni, kuni probleem on lahendatud. Juhul, kui protesti

lahendamiseks on vajalik Liidu juhatuse ja distsiplinaarkomisjoni erakorralise koosoleku
kokkukutsumine Liidu asukohta Tallinnas, maksab protesti esitaja ka kõikide väljastpoolt
Tallinna saabunud juhatuse ja žüriiliikmete sõidukulud Liidu poolt nõutud ulatuses.

Kinnitatud juhatuse otsusega 31.08.2020

