
Karksi valla  2012.a. meistrivõistlused 
k o r v p a l l i s 
 
Juhend 
 
I EESMÄRK 
1. Elavdada korvpalli harrastamist Karksi vallas. 

2. Selgitada Karksi valla 2012.a. meistermeeskond. 

 
II AEG JA KOHT 
1. Karksi valla meistrivõistlused korvpallis toimuvad 1.märtsist  2012.a. kuni 31. märtsini 

2012.a.  Mängud peetakse August Kitzbergi nim Gümnaasiumi võimlas. 

2. Osaleda võivad kõik Karksi valla klubide, omavalitsuse, asutuste-firmade, kooli ja isealgatuslikud 

meeskonnad. Meeskonda võivad kuuluda "omad" mängijad – Karksi vallas elavad, töötavad, 

õppivad, Karksi vallast mujale õppima-tööle läinud mängijad. Erimeelsuste korral otsustab 

mängija osalusõiguse võistkondade esindajate koosolek. 

3. Võistkonnal on õigus kasutada ka 1 võõrmängijat. Võõrmängija tähendab teisest vallast pärit 

mängijat. 

4. Võistkonda kuuluvus vaba. Võistlusperioodi vältel esindab võistleja ainult ühte võistkonda. 

5. Võistkonna suurus 12 mängijat. Üldregistreerimislehe, mis esitada otse peakohtuniku kätte hiljemalt 

27.02.2012, kinnitab peakohtunik. 

6. Kui mängija on mänginud kas või ühe mängu võistkonna eest, siis teda enam asendada ei saa. 

7. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise. 

 
III VÕISTLUSTE SÜSTEEM 
1. Karksi valla 2012.a. korvpalli meistrivõistlused toimuvad vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele 

korvpallimäärustele.   

Arvestada tuleb et: 

2. mängitakse jooksvat aega. Aeg peatatakse vabaviseteks ja veerandaegade  viimasel minutil. 

3. Võistluspalli valib mängu kohtunik. 

4. Loobumisvõidu tulemuseks on 20 : 0. 

5. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti.   

6. Võrdse arvu punktide korral kahe võistkonna puhul arvestatakse omavaheliste mängude punkte, 

omavaheliste mängude korvide vahet, üldist korvide vahet. Kolme ja enam võistkonna võrdsete 

punktide korral arvestatakse omavaheliste mängude punkte, omavaheliste mängude korvide vahet, 

üldist korvide vahet. 

7. Kui selgub, et võistkond on kasutanud mängudes valet mängijat, siis võistkond kõrvaldatakse 

turniirilt, tulemused tühistatakse, osavõtumaksu ei tagastata. 

6. Protest (10.- eurot) esitada peale mängu lõppu kirjalikult peakohtunikule, selle kohta tehakse 

märge võistlusprotokolli, informeeritakse mängu juhtinud kohtuniku ja vastasvõistkonna esindajat/kaptenit. 

Protest lahendatakse koos asjaosaliste, mängu juhtinud kohtuniku ja peakohtunikuga. Protesti positiivse 

lahenduse korral saab protesti esitaja raha tagasi, vastasel juhul jääb raha korralduskuludeks. 

Süsteem 

Põhiturniir. 

Võistkonnad mängivad omavahel üheringilise turniiri. Playoffi pääsevad 4 paremat võistkonda. 

Play-off. 

Poolfinaalis mängivad põhiturniiri võitja 4. koha saanud võistkonnaga ja 2. koht 3. koha võistkonnaga. 

Poolfinaalidest pääseb edasi võitja finaalmängule ja kaotaja 3. Ja 4. koha mängule. 

Finaal 

Esmalt mängitakse  3-4 koha mäng ja lõpuks FINAAL. 

 

IV MÄNGUDE AJAGRAAFIK. 
 Võistkondade esindajate koosolekul, mis toimub 29.02.2012 kell 17.00 August Kitzbergi nim 

Gümnaasiumis pannakse paika mängude ajagraafik. Ajakavasse lisatud mängu saab edasi lükata juhul, kui 
sellega on nõus mõlemad võistkonnad. Kui üks võistkondadest pole sellega nõus, jääb mängu toimumise 

aeg jõusse.  



*NB! Mängude kokku leppimine play-offis. 
Kui võistkonnad ei ole suutelised sõbralikult mängupäevi kokku leppima, siis mängupäevad otsustab 

peakohtunik. 

 

 

V AUTASUSTAMINE 
 Karksi valla2012.a. korvpalli meistrivõistluste võitjat meeskonda autasustatakse karika ja 
diplomiga,  meeskonna liikmeid medali, diplomi ja meenega. II ja III kohale tulnud meeskondi 

ja meeskondade liikmeid diplomiga. Eriauhind meistrivõistluste parimale mängijale. 

 
VI MAJANDAMINE 
1. Karksi valla 2012.a. korvpalli meistrivõistluste osavõtumaks 20.-eurot. 

Osavõtumaks tasuda 29.veebruariks 2012.a. võistkonna esindajate koosolekul. 

2. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega (autasustamine, kohtunikud ning laukohtunikud) olevad 

kulud kaetakse osavõtumaksust ja Karksi valla spordieelarvest. 

 

VII ÜLDISELT 
 Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos 

võistkondade esindajatega. Võistluste peakohtunik on JAAK ISRAEL 55698844, jaak.israel@akg.vil.ee 
 


