Kinnitatud Eesti Käsipalliliidu juhatuse otsusega 10.11.2009

2009 Eesti karikavõistlused
noormeestele käsipallis
juhend

1.

Üldsätted
1.1. Eesti 2009.a. karikavõistluste (edaspidi EKV) juhend noormeestele reguleerib
käsipallivõistkondade ning mängijate EKV osalemise ja võistluste korraldamisega seotud
küsimusi hooajal 2009/2010 ning hõlmab ühtlasi mõningaid suundi ja põhimõtteid, millest
lähtutakse hooajal 2010/2011.

2.

Eesmärk
2.1. EKV eesmärgiks on hooaja parimate noormeeste käsipallivõistkondade väljaselgitamine,
käsipalli jätkusuutlikkuse tagamine Eestis, selles osalevate käsipallivõistkondade ja
käsipallurite meisterlikkuse tõstmine, käsipalli arendamine ja populariseerimine ning
karikavõitjate selgitamine.

3.

Autasustamine
3.1. EKV võitjat ning II ja III koha saavutanud võistkonda, autasustatakse karikaga.
3.2. EKV kolmele esimesele kohale tulnud võistkonna liikmeid (kuni 14 mängijat) ja ametlikud
isikud (kuni 2 inimest), kokku 16 inimest ühest võistkonnast, autasustatakse diplomitega ja
eriauhindadega.
3.3. EKV parimat mängijat ja väravavahti autasustatakse eriauhinnaga.
3.4. Iga võistkonna parimat mängijat autasustatakse eriauhinnaga.

4.

Võistlustest
4.1. Kõik EKV mängud on ametlikud Eesti Käsipalliliidu mängud.
4.2. Küsimused, mis on seotud EKV läbiviimise ja organiseerimisega, lahendatakse Eesti
Käsipalliliidu poolt.
4.3. EKV seonduv käsitletakse ja lahendatakse kooskõlas antud juhendi, EKLi Kodukorra, EKLi
Distsiplinaarmäärustiku, EKLi juhatuse ja üldkoosoleku otsustest ning Rahvusavahelise
Käsipalliföderatsiooni (IHF) ja Euroopa Käsipalliföderatsiooni (EHF) poolt kehtestatud aktidest
ja suunistest.
4.4. EKV viiakse läbi vastavalt Rahvusvahelise Käsipalliföderatsiooni (IHF) poolt kehtestatud
käsipalli võistlusmäärustele, mille muudatused jõustusid alates 01.08.2005.a.
4.5. Käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab EKLi sekretariaat koostöös EKLi
distsiplinaarkomisjoni ja juhatusega.
4.6. Käesoleva juhendi kõik punktid on osalevatele võistkondadele kohustuslikud ja kuuluvad
täitmisele.

5.

Võistluste toimumise aeg ja koht
5.1. EKV noormeestele toimuvad:
 A-klass – 11.-13.12.2009.a. Viljandis;
 B-klass – 27.-29.11.2009.a. Põlvas;
 C-klass – 11.-11.12.2009.a. Viljandis;
 D-klass – 27.-29.11.2009.a. Põlvas.

Eesti Käsipalliliit
Noorte karikavõistlused 2009

1

Kinnitatud Eesti Käsipalliliidu juhatuse otsusega 10.11.2009
6.

Osalejad
6.1. EKV võivad osaleda ühe klubi mängijatest moodustatud võistkonnad, kusjuures klubi peab
olema EKLi liige.
6.2. EKV võivad osaleda:
 A-klass – 1991.a. sünd. ja nooremad;
 B-klass – 1993.a. sünd. ja nooremad;
 C-klass – 1995.a. sünd. ja nooremad;
 D-klass – 1997.a. sünd. ja nooremad.
6.3. EKV võib registreerida (üles anda) piiramatu arvu mängijaid ja ametlike esindajaid.
6.4. Ühes mängus võib osaleda, 14 mängijat ja 2 ametlikku esindajat, kes on märgitud
registeerimislehel (ülesandmislehel) ja nad kõik kantakse protokolli ning kellel on õigus viibida
varumängijate pingil.

7.

Võistkondade ja mängijate registreerimine EKV osalemiseks
7.1. EKV osalemiseks võetakse aluseks klubide võistkondade registeerimine, mis saadeti
võistkondade poolt EKLi mais 2009.a. kirjalikult.
7.2. Klubi mängijate nimeline registreerimine (ülesandmine) EKLi võistlusteks toimub EKLi poolt
kehtestatud ametlikul mängijate nimelisel registeerimislehel (ülesandmislehel), mille originaali
esitab võistkonna ametlik esindaja võistluspaigas enne esimese mängu algust EKL tehnilisele
sekretärile või EKL ametlikule vaatlejale.
7.3. Mängijate registreerimise protseduur toimub vastavalt EKLi Kodukorrale.
7.4. Kõik mängijad peavad omama EKLi mängija litsentsi.
7.5. EKV mängijate lisaregisteerimisi (lisaülesandmisi) ei lubata.
7.6. EKV tohib üks mängija esindada oma klubi ainult ühte võistkonda.

8.

Võistluste otsene korraldamine ja tulemuste edastamine
8.1. Võistluste üldjuhtimist teostab EKLi sekretariaat koos võistluste vastutava korraldajaga.
8.2. Võistluste vastutavad korraldajad on:
 A-klass – Lembit Nelke;
 B-klass – Kalmer Musting;
 C-klass – Lembit Nelke;
 D-klass – Kalmer Musting.
8.3. EKLi noorte käsipalli projektijuhi kohustused:
8.3.1. koostab võistluste ajakava ja saadab selle osalevatele võistkondadele, treeneritele ning
vastutavale korraldajale vähemalt 10 päeva enne esimest võistluspäeva;
8.4. EKLi tehnilise sekretäri kohustused:
8.4.1. kindlustab väljakukohtunike olemasolu kõikidel võistlusmängudel;
8.5. EKL vastutava sekretäri kohustused:
8.5.1. annab massiteabevahenditele informatsiooni võistluste toimumise koha, aja ja võistlejate
ning tulemuste kohta;
8.5.2. teeb pressiteateid toimunud võistluste kohta.
8.6. Võistluste vastutava korraldaja kohustused:
8.6.1. kindlustab toimuvate võistluste ajakava eksponeerimise võistlussaalis või teistes selleks
ettenähtud kohtades, mis on nähtavad nii osavõtjatele kui pealtvaatajatele;
8.6.2. kindlustab osalevate võistkondade nimesiltide olemasolu ja nende kasutamise vastavalt
ajakavale võistlussaalis;
8.6.3. kindlustab lauakohtunike olemasolu ja vastutab nendepoolse protokolli korrektse täitmise
eest sellel võistlusel;
8.6.4. kindlustab toimuvate võistluse tabeli pidamise, lisades pidevalt laekuvaid tulemusi ning
selle eksponeerimise võistlusaalis või teistes selleks ettenähtud kohtades, mis on nii
osavõtjatele kui ka pealtvaatajatele nähtavas kohas;
8.6.5. teatab kõikidele osalejatele majutuskoha/majutuskohtade telefoninumbri(d) ja
kontaktisiku(d).
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8.7. Vajadusel on vastutaval korraldajal õigus nõuda osalevatelt võistkondadelt kautsjonit, et
tagada kord võistkondade majutuskohtades.
8.8. EKLi sekretariaat saadab osalevatele võistkondadele kokkuvõtted pärast võistluste lõppu.
Kokkuvõtted sisaldavad: paremusjärjestust, võistluste tulemuste tabeleid, esimesest kuni
kolmanda kohani saavutanud võistkondade mängijate ja treenerite nimed, parimad mängijad.
9.

Kohtunikud
9.1. EKV mänge teenendav kohtunike brigaad koosneb 4 inimesest (2 väljakukohtunikku, 1
ajamõõt ja, 1 sekretär).
9.2. Vastavalt EKL tehnilise sekretäri poolt koostatud graafikule kasutatakse vaatlejat.
9.3. Kohtunike määramine on reguleeritud käesoleva juhendi peatükis 8.

10. Süsteem
10.1. A-klass
10.1.1. Üheksa (9) võistkonda, Aruküla Spordiklubi, HC Kehra, HC Tallas, HC Viimsi,
Põlva Spordikool, Sillamäe Käsipalliklubi, Spordiklubi Tapa, Tallinna Käsipallikool,
Viljandi Spordikool, mängivad ühe korra turniirisüsteemis.
10.2. B-klass
10.2.1. Kümme (10) võistkonda on jagatud kahte (2) alagruppi:
A. Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Spordiklubi Tapa, Aruküla Spordiklubi,
HC Kehra, Põlva Spordikool 1;
B. Sillamäe Käsipalliklubi, HC Viimsi, Põlva Spordikool 2, HC Tallas, Viljandi Spordikool.
10.2.2. Alagruppides mängitakse üks (1) kord turniirisüsteemis.
10.2.3. Alagruppides 1.-3. koha saavutanud võistkonnad mängivad A-finaalis 1.-6. kohani ühe
(1) korra turniirisüsteemis, kusjuures omavaheliste alagrupimängude tulemused
võetakse kaasa.
10.2.4. Alagruppides 4.-5. koha saavutanud võistkonnad mängivad B-finaalis 7.-10. kohani ühe
(1) korra turniirisüsteemis, kusjuures omavaheliste alagrupimängude tulemused
võetakse kaasa.
10.3. C-klass
10.3.1. Üksteist (11) võistkonda on jagatud kolme (3) alagruppi:
A. HC Tallas 1, Põlva Spordikool 1, Viljandi Spordikool;
B. Valga Käval, Põlva Spordikool 2, Tallinna Käsipallikool, HC Tallas 2;
C. HC Kehra, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Spordiklubi Tapa, Sillamäe
Käsipalliklubi.
10.3.2. Alagruppides mängitakse üks (1) kord turniirisüsteemis.
10.3.3. Alagruppides 1.-2. koha saavutanud võistkonnad mängivad A-finaalis 1.-6. kohani ühe
(1) korra turniirisüsteemis, kusjuures omavaheliste alagrupimängude tulemused
võetakse kaasa.
10.3.4. Alagruppides 3.-4. koha saavutanud võistkonnad mängivad B-finaalis 7.-11. kohani ühe
(1) korra turniirisüsteemis, kusjuures omavaheliste alagrupimängude tulemused
võetakse kaasa.
10.4. D-klass
10.4.1. Kümme (10) võistkonda on jagatud kahte (2) alagruppi:
A. Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Viljandi Spordikool, HC Tallas, Põlva
Spordikool, Valga Käval;
B. Tallinna Käsipallikool, Spordiklubi Tapa, HC Kehra, HC Viimsi, HC Tallas 2
10.4.2. Alagruppides mängitakse üks (1) kord turniirisüsteemis.
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10.4.3. Alagruppides 1.-3. koha saavutanud võistkonnad mängivad A-finaalis 1.-6. kohani ühe
(1) korra turniirisüsteemis, kusjuures omavaheliste alagrupimängude tulemused
võetakse kaasa.
10.4.4. Alagruppides 4.-5. koha saavutanud võistkonnad mängivad B-finaalis 7.-10. kohani ühe
(1) korra turniirisüsteemis, kusjuures omavaheliste alagrupimängude tulemused
võetakse kaasa.
10.4.5. Tulemuste arvestamine ja mänguaeg
10.5. Tulemuste arvestamine toimub vastavalt kehtivatele käsipallivõistlusmäärustele
10.6. Mänguaeg on:
 A-klass – 2×20 minutit;
 B-klass – 2×20 minutit;
 C-klass – 2×20 minutit;
 D-klass – 2×15 minutit.
10.7. Juhul kui kaks või enam võistkonda koguvad võrdselt punkte, siis määrab paremusjärjestuse
antud etapil (nt. alagrupiturniir või A-finaal jne.):
1) omavahelis(t)e mängu(de) punktid antud etapil;
2) omavahelis(t)e mängu(de) väravate vahe antud etapil;
3) suurem visatud väravate arv omavahelis(t)es mängu(de)s;
4) kõikide mängude väravate vahe antud etapil;
5) suurem visatud väravate summa antud etapil;
6) loos
11. Mänguväljakud ja pallid.
11.1. Saali olemasolu ja korrasoleku eest vastutab:
 A-klass – Käsipalliklubi Viljandi HC;
 B-klass – Põlva Käsipalliklubi;
 C-klass – Käsipalliklubi Viljandi HC;
 D-klass – Põlva Käsipalliklubi.
11.2. A-; B- ja C-klass mängivad täismõõtmelisel käsipalliväljakul. D-klass võib mängida vähendatud
mõõtmetega väljakul, kuid külgjoone pikkus ei tohi olla vähem kui 34m ja otsajoone pikkus ei
tohi olla vähem kui 16m.
11.3. Igal klubil/võistkonnal peab kaasas olema vähemalt üks mängupall ja see peab vastama IHF-i
reeglitele (käsipalli võistlusmäärustele).
11.4. Mängitakse järgmiste pallide suurustega:
 A-klass – nr.3 (meeste);
 B-klass – nr.2 (naiste). Ainult sellisel juhul, kui mõlemad võistkonnad on nõus, võib
kasutada nr.3 (meeste) palli;
 C-klass – nr.2 (naiste);
 D-klass – nr.1 (lilliput).
12. Võistlejate riietus
12.1. Võistkonnal peab olma kaks erinevat komplekti võistlusriietust (mängusärke/pükse).
12.2. Võistlusriietusel peavad olema mängijate numbrid selgelt nähtavad, vähemalt 20 cm suurused
seljal ja 10 cm suurused rinnal.
12.3. Mängija, kes on väravavaht peab kandma erinevat riietust võrreldes väljakumängijatega (vt
käsipallivõistlusmäärused).
12.4. Juhul kui kohtunikud otsustavad, et mõlema võistkonna võistlusriietus võib tekitada segadust
(ei ole selgelt eristatud), siis teisena asetatud võistkond peab võistlusriietuse vahetama.
13. Reklaam
13.1. Kõik reklaamiõigused, mis on seotud EKV või nende korraldamisega, TV
raadioülekannete/salvestamise tegemise lepingute sõlmimise ainuõigus kuulub EKLile.
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13.2. Reklaamipindade kasutamise õigus jaguneb järgmiselt: 1) EKL; 2) klubid. Klubidel tuleb
reklaamipindade kasutamise soovist informeerida (kirjalikult faxi, e-maili või kirja teel) EKLi
vähemalt üks nädal enne võistluste toimumist.
13.3. Võistlusriietusel asetseva reklaami eest EKL klubidelt tasu ei nõua.
14. Doping
14.1. Dopingu kasutamine on keelatud.
15. Distsiplinaarküsimused ja trahvid
15.1. Distsiplinaarküsimused lahendatakse EKLi Distsiplinaarkomisjoni poolt.
16. Protestid ja nende esitamine
16.1. Vastavalt kehtivale EKLi Kodukorrale.
17. Finantseerimine ja tingimused
17.1. EKV karikavõistluste osavõtumaks on vastavalt EKLi üldkoosoleku otsusele

A-klass
1650 krooni üks osalev võistkond vanuseklassis;

B- klass
1500 krooni üks osalev võistkond vanuseklassis;

C- klass
1300 krooni üks osalev võistkond vanuseklassis;

D-klass
1100 krooni üks osalev võistkond vanuseklassis.
17.2. EKLi liikmed peavad olema tasunud 2009.a. liikmemaksu.
17.3. EKV osavõtumaks tuleb üle kanda Eesti Käsipalliliidu arvele Hansapank a/a 221002100143,
kood 767 arvel näidatud kuupäevaks.
17.4. Osavõtumaksu maksmatta võistkonda EKV osalema ei lubata.
17.5. Saaliüüri tasub:
 A-klass – Käsipalliklubi Viljandi HC;
 B-klass – Põlva Käsipalliklubi;
 C-klass – Käsipalliklubi Viljandi HC;
 D-klass – Põlva Käsipalliklubi.
17.6. Kõik EKV väljakukohtunikud ja lauakohtunikud tasustatakse EKL poolt järgnevalt:
17.6.1. väljakukohtunikud - teenendamise tasu "Kohtunike tasustamisest käsipallihooajal
2009/2010", ööbimine, kohale- ja ärasõit;
17.6.2. lauakohtunikud - teenendamise tasu "Kohtunike tasustamisest käsipallihooajal
2009/2010";
17.6.3. vaatlejad - teenendamise tasu "Kohtunike tasustamisest käsipallihooajal 2009/2010.
17.7. Osavõtukulud kannavad osavõtvad võistkonnad/klubid ise.
17.8. Majutuse muretsemise eest vastutavad kõik osalejad, kes soovivad majutust, ise.
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