Järvamaa koolide saalihoki karikavõistluste
JUHEND
EESMÄRK: Selgitada välja maakonna parimad koolid 3.-5. ja 6.- 9.klasside poiste ja tüdrukute
võistkonnad. Propageerida saalihokit koolinoorte hulgas.
AEG JA KOHT: Võistlused toimuvad alljärgnevalt:
Teisipäev 14. november kell 10.00 6.-9 kl. T Imavere Spordihoone
Neljapäev 16. november kell 10.00 6.-9 kl. P Imavere Spordihoone
Reede 24. november 3.-5 kl. T + P Imavere Spordihoone
Soojendused algavad kell 9.30 ja I mängu algus kell 10.00
REGISTREERIMINE: võistkonna registreerimisleht palun saata
Ava 3- 5.kl tüdrukud
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fj93Wq7VCCk61oX8pircCxUJhvJnKdYB16Vazk3l
2WA/edit#gid=1506781303
Ava 3- 5.kl poisid
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fj93Wq7VCCk61oX8pircCxUJhvJnKdYB16Vazk3l
2WA/edit#gid=827511244
Ava 6.-9.kl tüdrukud
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fj93Wq7VCCk61oX8pircCxUJhvJnKdYB16Vazk3l
2WA/edit#gid=362931235
Ava 6-9.kl poisid
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fj93Wq7VCCk61oX8pircCxUJhvJnKdYB16Vazk3l
2WA/edit#gid=366341816
OSAVÕTJAD: Võistkonna suurus on 8 õpilast, korraga väljakul neli mängijat.
Mängitakse ilma väravavahita. Tüdrukutel ja poistel eraldi võistkonnad.
Mänguaeg selgub võistkondade registreerimisel.
Reeglid:Saalihoki minivariandi reeglid (vt. Eesti Saalihoki Liit)
Minivariandi reeglid sobivad tervisespordi tasandil mängides.
Saali ja väravate mõõtmed on tavapärastest väiksemad. Mängitakse miniväravatega (90 x 60 cm).
Värava ees on poolkaarekujuline väravaala, mille raadius on 1,5 m.
Väravavahti ei ole. Kõik mängijad on väljakumängijad. Mängijate arv väljakul on 4 mängijat
võistkonna kohta. Vahetusmängijate arv ei ole piiratud.
Mängija ei tohi puudutada väravaala ühegi kehaosaga. Väravaalast üleastumine ja hüppamine on
lubatud. Kepiga võib alas mängida.Ründava võistkonna poolt väravaala reeglite rikkumise eest
määratakse vabalöök ja kaitsva võistkonna poolt väravaala reeglite rikkumise eest karistuslöök.
Karistuslöök määratakse ka siis, kui väravalöömise situatsioonis rikutakse reegleid eesmärgiga
väravalöömist takistada.Karistuslöök sooritatakse keskpunktist otse tühja väravasse. Kui väljak on
väike, võidakse enne mängu algust kokku leppida mõni teine koht karistuslöögi sooritamiseks.
Vabalöögist ja sisselöögist võib pall minna otse väravasse.
Värava saavutamise järgselt alustab mängu vastasvõistkond lahtilöögiga keskpunktist. Palli ei või
lüüa otse väravasse.Meeskonnakaristusena rakendatakse 2 min. karistust. Kui mänguaeg on 2 x 10
min. või lühem, kasutatakse 1 min. karistust.
Reguleerimata küsimustes järgitakse saalihoki reegleid.

AUTASUSTAMINE: Kolme parima kooli võistkonda autasustatakse diplomi ja karika ning
võistkonnaliikmeid diplomi ja meenega.Parimale poisile ja tüdrukule kingitakse“parima“ särk.
Peakohtunik Taiga Laur
Peasekretär Piret Reinfeld

