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JÄRVAMAA MEISTRIVÕISTLUSTE MEESTE KORVPALLIS 

2018/2019 HOOAJA JUHEND 

 

Eesmärk: 

 

1.1 Selgitada välja hooaja 2018/2019 Järvamaa korvpalli meistrivõistluste põhiturniiri ja Final Fouri 

võitja meeste korvpallis. 

1.2 Populariseerida ja laiendada korvpalli kandepinda Järvamaal. 

1.3 Toetajate kaasabil ala hea maine ja suurema meisterlikkuse saavutamine. 

 
Korraldaja 
2.1 Järvamaa korvpalli meistrivõistluseid korraldab KK7 koostöös MTÜ Bad Apple juhatuse liikmete 

Raigo Prants (59191952, mtubadapples@gmail.com) ja Uku Pilv (5272936, pilvuku@gmail.com). 

Võistluste juhend kinnitatakse osalevate meeskondade esindajate poolt. 

 
Toimumise aeg 

3.1 Järvamaa korvpalli meistrivõistluste võistlushooaeg toimub ajavahemikul november 2018 – aprill 

2019 vastavalt ajakavale (LISA 1). 

Reeglid 
4.1 Mängitakse Eestis kehtivate korvpallireeglite alusel. Vaidlusalused küsimused lahendatakse vastavalt 

Eesti korvpalli meistrivõistluste üldjuhendile, välja arvatud juhul kui käesolev juhend ei sätesta teisiti. 

Osalejad 
5.1 Järvamaa korvpalli meistrivõistlustel saavad osaleda meeskonnad, kes on teinud 9. novembriks 2018 

eelülesandmise ja esitanud tähtajaks (09. november 2018) võistkonna nimelise registreerimislehe. 

5.2. Mängimisõigust omavad mängijad, kes: 

a) on õppinud või hetkel õpivad Järvamaa üldharidus- või kutsekoolis; 

b) antud hetkel töötavad Järvamaa; 

c) on pärit Järvamaalt; 

d)esindavad või on viimase kolme hooaja jooksul esindanud Järvamaa korvpallimeeskondi Eesti esiliigas, 

teises liigas, Olybet  Rahvaliigas ja Lääne- Virumaa kossuliigas. 

5.3 Mängijate lisaregistreerimine meeskondadesse on võimalik kuni 01.02.2019. 

5.4 Lubatud mängijate arv ühte meeskonda registreerimiseks on 20 mängijat. Alla 18 aasaste mängijate 

registreerimisel piirarvu ei kehtesta. 

Kindlustus 
6.1 Mängijate kindlustuse ja vigastustest tingitud traumade eest vastutavad mängijad ise. 

Mängijate klubivahetused 
7.1 Mängijate meeskonnavahetused hooajal on lubatud kuni 01.02.2019. 

7.2 Mängija võib meeskonda vahetada hooaja jooksul ühe korra. 
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7.3 Mängija üleminekul ühest meeskonnast teise on aluseks mängija kirjalik avaldus koos endise 

meeskonna esindaja kirjaliku nõusolekuga, mis esitatakse meistrivõistluste korraldajale. 

7.4 Mängija üleminekuavalduse vastuvõtmisel on tema endise meeskonna esindaja kohustatud mängijale 

kirjalikult vastama 7 (seitsme) päeva jooksul. 

7.5 Mängija saab mänguõiguse uues meeskonnas, kui meeskonna ülesandmislehel on meistrivõistluste 

korraldaja mänguõigust lubav allkiri. 

Osavõtumaksud 
8.1 Järvamaa korvpalli meistrivõistluste osavõtumaks on 600 eurot ühe meeskonna kohta, mis sisaldab 

väljaku- ja lauakohtunike stipendiume. 

8.2. Kuni U19 vanuseklassi meeskondadele, kus kasutatakse ainult noormängijaid, kes õpivad veel 

gümnaasiumis või kelle sünniaasta on 1999. ja hiljem, on osavõtumaks 300 eurot. 

8.3 Järvamaa korvpalli meistrivõistluste osavõtumaksude tasumise tähtaeg on 10. jaanuar 2018 

(ülekandega KK7 koostatava arve alusel, selgituseks “Järvamaa korvpalli meistrivõistluste osavõtumaks” 

koos võistkonna nimega, kelle eest tasutakse).  

Võistlussüsteem 
9.1 Järvamaa korvpalli meistrivõistlused koosnevad seitsmest voorust ja Final Fourist:  

I voor – 17.nov-18.nov 2018,  

II voor – 8.dets-9.dets 2018,  

III voor – 19.jaan.-20.jaan 2019,  

IV voor – 9.veeb-10.veeb 2019,  

V voor – 23.veeb-24.veeb 2019, 

VI voor – 23.märts-24. märts 2019, 

VII voor – 6.apr-7.apr 2019 

Final Four  

 
9.2 Meistrivõistlustel selgitatakse välja põhiturniiri võitja ning meistrivõistluste üldvõitja. 

Ajakava 
10.1 Järvamaa korvpalli meistrivõistluste ajakava kinnitatakse ja saadetakse võistkondade esindajatele 

29.oktoober 2018. 

10.2 Meeskonna esindaja on kohustatud teatama Järvamaa korvpalli meistrivõistluste ajakavas ettenähtud 

mänguaja muutumisest hiljemalt seitse (7) päeva enne mängu toimumisaega, teavitades sellest kirjalikult 

(e-postiga, FB vms) meistrivõistluste korraldajaid. 

Mängutulemuse teatamine 
11.1 Korraldajad panevad etapi tulemused ülesse sotsiaalmeediasse nädala jooksul peale etapi toimumist. 

 

11.2 Mängu protokolli originaal antakse säilitatakse korraldajate poolt. 

Kohtunikud 
12.1 Väljaku- ja lauakohtunikud organiseerib ja määrab korraldaja koostöös KK7 mängudeks. 

 

12.2 Väljakukohtunikud on mängu teenindamisel kohustatud kandma korrektset kohtunikuriietust 

(kohtunikusärk ja musta värvi viigipüksid). 
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12.3 Väljaku- ja lauakohtunike stipendiumid (väljakukohtunikud 2 x 15 eurot mängu kohta, 

lauakohtunikud 2 x 8 eurot mängu kohta). 

 
Pallid 
13.1 Järvamaa korvpalli meistrivõistluste ametlik mängupall on võimalusel Spalding TF-1000.  

Autasustamine 
14.1 Järvamaa korvpalli meistrivõistluste võitjat autasustatakse meistrikarikaganing kolme pariamt 

meeskonda  Järvamaa meistrivõistluste medali ja diplomiga. 

 

14.2 Korraldajatel on õigus anda välja eriauhindu. 

 
Üldsätted 
15.1 Iga meistrivõistlustel osalev meeskond on kohustatud välja panema igal etapil ühe väljakukohtuniku. 

Kui väljakukohtuniku välja panna ei saa lisandub osaleva meeskonna osalustasule 100 eur. 

15.2 Mängija, kes teenib ühe kalendrikuu jooksul 2 tehnilist viga kohtunikega vaidlemise eest, jätab 

järgmise etapi automaatselt vahele. 

15.3 Meeskond, kes teenib 3 tehnilist viga, on kohustatud korraldajatele tasuma leppetrahvi 50 eurot. 

15.4 Väljakukohtuniku füüsilise ründamise korral karistatakse mängijat automaatse üheaastase 

võistluskeeluga. 

15.5 Mängu teenindavad kohtunikud on kohustatud enne mängu algust kontrollima mõlema võistkonna 

ülesandmislehte. 

15.6 Kui protokolli on kantud mänguõigust mitteomav mängija, siis arvestatakse reegleid rikkunud 

meeskonnale turniiritabelisse 0:20 kaotus ja 0 punkti. 

15.7 Mänguaja muutmisest nõuetekohaselt teavitamata jätnud ja seetõttu mängu mittetoimumisel 

arvestatakse selle põhjustanud meeskonnale turniiritabelisse 0:20 kaotus ja 0 punkti. 

15.8 Erandkorras, eriti raskete juhtumite lahendamiseks, kutsutakse kokku Järvamaa korvpalli 

meistrivõistlustel osalevate meeskondade esindajate koosolek. Kui juhtum puudutab mõnda 

meistrivõistlustel osalevat meeskonda, ei osale meeskonna esindaja juhtumi arutamisel, kuid omab õigust 

anda omapoolseid ütlusi ja selgitusi. Eriolukordade esinemisel otsustab karistuse korralduskomisjon.  

15.9 Mängude toimumise algusajad on kell 12:00 kuni 18:00 ühel nädalavahetusel üle kuu. 

15.10 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad meistrivõistluste korraldajad, kaasates 

vajadusel vaidlusalust küsimust puudutava liiga võistkondade esindajad. Otsuseid võib teha 

elektrooniliselt (e-posti teel). 

 


