13. Eestimaa talimängud
JÄÄHOKI
Paremusjärjestus:
?
Harjumaa
?
Tartumaa
?
Viljandimaa
?
Ida-Virumaa
? 5.-6. Jõgevamaa
? 5.-6. Saaremaa
7.
Valgamaa
8.
Lääne-Virumaa
9.-10. Pärnumaa
9.-10. Võrumaa
Finaalturniiril mängivad Tartumaa, Harjumaa, Viljandimaa ja Ida-Virumaa.
Finaalturniir toimub 3-5. märtsil 2017.a Viljandi jäähallis.
Kuupäev

Aeg

Tulemus

3. märts

18:00

Ida-Virumaa - Tartumaa

3. märts

20:00

Viljandimaa - Harjumaa

4. märts

13:00

Ida- Virumaa – Viljandimaa

4. märts

18:00

Tartumaa - Harjumaa

5. märts

9:00

Viljandimaa - Tartumaa

5. märts

11:00

Ida-Virumaa - Harjumaa

Eelturniiri I ja II etapi lõppedes selgitatakse ka maakondade lõplik paremusjärjestus.
I etapil 1 alagrupis 2 kohale ja 2 alagrupis 2 kohale jäänud meeskonnad mängivad 7-8 kohale.
I etapil 1 alagrupis 3 kohale ja 2 alagrupis 3 kohale jäänud meeskonnad mängivad 9-10 kohale.
II etapi 1 grupi kaotaja ja 2 grupi kaotaja mängivad 5-6 kohale.
Kohamängud
Koht

Kuupäev

Aeg

7.-8.

12. veebruar 11:00 Valgamaa – Lääne-Virumaa

9.-10.

Võrumaa – Pärnumaa

5.-6.

Jõgevamaa - Saaremaa

Koht

Tulemus

Valga jääväljak

5:0

Võistluste juhendist
Maakondade võistkonna suurus 18 mängijat (2+16) ja treener.
Võistlused toimuvad IIHF hokireeglite - (väljaarvatud väravavahtide kaitsmete mõõdud) ja vastavalt
käesolevale reglemendile.
Erisused IIHF reeglitest:
 Mängu aeg 3 x 15 minutit puhast aega.
 Vahetult enne mängu soojendus 2 minutit (lubatud mitme litriga).
 Mänge teenindab 2 väljakakukohtunikku, protokollija ja ajavõtja. Eelvõistlustel võib
erandjuhul mängida ka 1 väljakukohtunikuga.
 Eelturniiri esimesel etapil on keelatud kasutada löökviskeid ja kehamängu.
 Eelturniiri teisel etapil ja finaalturniiril on keelatud on kasutada kehamängu, löökvisked on
lubatud.
 Võistlusmääruste vastu eksimise korral karistatakse mängijaid vastavalt võistlusmäärustikule
eemaldamistega.
Paremuse selgitamine
Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Mängust loobumise korral arvestatakse võistkonnale 0:5 kaotus ja määratakse trahv 100 eurot.
Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel kõigepealt omavaheliste
mängude paremust, selle võrdsuse korral omavaheliste mängude väravate vahet, üldist väravate
vahet ning ka selle võrdsuse korral, osutub võitjaks meeskond, kellel on turniiril vähem
karistusminuteid.
Autasustamine
I-III kohale tulnud meeskondi ja treenerit autasustatakse diplomi ja medaliga. Parimat väravavahti,
kaitse- ja ründemängijat autasustatakse eriauhinnaga.
Majandamine
Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.
Vastavalt 13. Eestimaa talimängude üldjuhendile on finaalturniiri osavõtumaks 8.- eurot iga
osavõtja kohta. Osavõtumaks tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendatakse vastavalt 13. Eestimaa talimängude
üldjuhendile. Võistluste peakohtunik on Jaan Ahi, mob 556 00150, e-post jaan.ahi@mail.ee
Eestimaa Spordiliit Jõud

