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1. VÕISTLUSTE EESMÄRK

1.1. Selgitada välja regiooni parim harrastajate meeskond.
1.2. Arendada ja populariseerida jäähokit Eesti Vabariigis,Virumaal.
1.3. Luua jäähokimängijatele võistlustega võimalus arenguks.

2. VÕISTLUSTE ORGANISEERIMINE JA JUHTIMINE
2.1.      Võistluste organiseerimist ja juhtimist teostab Orgkomitee, K-Järve Linnavalitsus.
             Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jäähoki Föderatsiooni (IIHF) reeglite ja käesoleva   

juhendi järgi.
2.3       Orgkomiteesse kuulub igast võistkonnast esindaja,samuti kohtunike kogust esindaja.

3. VÕISTLUSTEST OSAVÕTUKORD JA PRINTSIIBID

 3.1.          Kohtla-Järve CUP turniirist saavad osavõtta: 
3.1.1. Kõik orgkomitee otsusega kinnitatud võistkonnad kes on soovi avaldanud

ja esitanud meeskonna nimekirjad 15.11.2015 seisuga.
3.1.2. Meeskondades tohivad mängida ainult need võistlejad kes ei osale 

üheski teises Virumaa meeskonnas ning  osaleda ei saa mängijad kes osalesid 
hooajal 2013-2014,2014-2015  ja osalevad 2015-2016 Eesti Meistrivõistlustel.

3.1.3. Vääramatute põhjuste korral  ja  turniiri orgkomitee kirjalikul loal, on 
lubatud mängida mängijatel kes ei saa osaleda punkti 3.1.2. tingimustel.

3.1.4. Meeskond võib osaleda liigades Tartu MV,Tallinna HHL,Loodusjää 
liiga,Jõud MV,Narva MV.

3.1.5. Alla 18 aastased mängijad saavad osaleda vaid vanemate kirjaliku loaga
nende vanemate vastutusel.

3.1.6. Ühelgi registreerunud meeskonnal ei tohi olla võlgnevusi jäähallidele jää 
rendi eest.

3.1.7. Meeskondade nimekirjad esitatakse hilemalt 15.11.2015.Täiendav 
mängijate registreerimine hooaja teiseks pooleks toimub 10.01.2016-
20.01.2016. Registreerimiste vahelisel ajal meeskondade koosseise muuta ei 
saa.

                     3.2..  Kohtumised toimuvad Kohtla-Järve ja Narva Jäähallis .
                    3.2.1. Kokkuleppel võivad meeskonnad omavahel kohtuda muudel väljakutel.
                     3.3. Väljaku suurus ei ole määratav.
                    3.4.     Kõik klubid, kes võtavad osa käesolevatest esivõistlustest, peavad juhinduma
                   oma tegevuses ausa partnerluse printsiipidest (suhtuma austusega vastastesse, 
                   kohtunikesse,  ja pealtvaatajatesse), tegema kõik neist oleneva hoidmaks ära 



                   igasuguse  vägivalla või muu seadusvastase ja ebasportliku tegevuse ilmingud  
                   võistluspaikades.
                 
                  3.5.    Kõik Kohtla-Järve CUP karikavõistlustest osavõtvad klubid, klubide  
juhtkonnad, tree-
                  nerid, mängijad, kohtunikud ja teised ametiisikud, kes on seotud nimetatud võist- 
                  lustega, võtavad endale kohustuse hoiduda ebaobjektiivse ja halvustava informat - 
                  siooni levitamisest massiteabes  teiste klubide, mängijate ja kohtunike
                  kohta.

3.6 Korraldajad ei vastuta võistlustel saadud kehaliste vigastuste ja traumade eest.
3.7 Mängijate osavõtt võistlustest on omal vastutusel.

                
     4.      VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE.

        4.1.        Kohtla-Järve CUP meeskondade koosseisude registreerimine toimub
                  kuni 9.11.2015. Osavõtutasu on 100 EUR-i,mis tuleb tasuda Orgkomiteele 15.11.2015
        
 

   

       5.        VÕISTLUSSÜSTEEM.
        5.1.          Kohtla-Järve CUP mängitakse kahes voorus.
               5.1.1.       Esimene ring -kõik mängivad omavahel läbi.                                           
                    5.1.2.      Teine ring-kõik mängivad omavahel läbi
                    5.1.3.      Kolmandal etapil selgitatakse finalistid nelja esimese meeskonna vahel-
                        paaride võitjad selgitavad finaali pääseja,kaotajad komanda koha.
          5.2           Finaalturniir  mängitakse kahe võiduni.
          5.3.          Mänguaeg.

5.3.1. Mänguaja pikkus on kas 2x20 minutit - 2minutilise vaheajaga.
5.3.2. Mängus tekkinud ettenägematute viivituste korral lõpeb mäng  ühe tunni 

möödumidel või jäähooldajate poolt poordide avamisel.
         5.4.          Paremusjärjestus.           

5.4.1. Võit annab kaks punkti ja viik ühe punkti.     
          5.5.1.       Paremusjärjestuse määrab  mõlemas voorus saavutatud punktide 
                           summa.
                    5.5.1.1.     Võrdsete punktide korral arvestatakse esmalt:
                    5.5.1.1.1.  Omavahelistes mängudes saavutatud punkte.
                    5.5.1.1.2.  Omavahelistes mängudes saavutatud võite.



                   5.5.1.1.3.  Omavaheliste mängude väravate vahet.
                   5.5.1.1.4.   Üdist võitude arvu.
                   5.5.1.1.5.   Üdist väravate vahet.    
           5.6             Mängule mitteilmimise korral arvestatakse  tehniline kaotus 0 : 8      

5.6.1 Kolmandal mängule mitteilmumisel  meeskond  diskvalifitseeritakse.
5.6.2 Külalismängule mitteilmumine toob lisaks lõikele 5.6 kaasa meeskonnale 

rahalise trahvi 100 EUR vastuvõtva meeskonna kasuks organiseerimiskulude 
katteks( jäärent,kohtuniketasud),mis tuleb tasuda enne järgmist võistlussarja 
kohtumist.

        

        6.          VÕISTLUSTEL KASUTATAVAD REEGLID JA ERANDID.
        6.1.           Võistlustel kasutatakse IIHF poolt kehtestatud reegleid.
                 6.1.1.        Rakendatavad erandid:

6.1.1.1. Mäng ei ole kontaktne.   
6.1.1.2.   Keelatud  löökvisked (slapshot) v.a.mängides vähemuses kaitse 

tsoonist väljavise ,eeldusel et litri liikumise teele ei jää mängija(id). 
6.1.1.3. Suur karistus  toob kaasa eemaldamise mängust ja järgmise mängu 

keelu.
6.1.1.4. Icing (pikk sööt) puhul on lubatud mängijate vahetus mõlemis    

meeskonnas.
                          6.1.1.5.    Kakluse provotseeriminud (algatanud)mängija eemaldatakse mängust,   
lisaks distsiplinaarkaristus kahe(2) järgneva mängu keeluga.Punkti 6.1.1.5. olukorra kordumisel 
sama mängija poolt, eemaldatakse mängija lõplikult turniirilt.
 

     7.    VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KORRALDUS.
                      7.1   Mänge juhib  2  väljakukohtunikku, kohtunik ajamõõtja-protokollija.
                     7.2.   Enne määratud mänge lepivad meeskonnad omavahel kokku korralduses. 
                    7.2.1.             a)kummalgi meeskonnal kahasse tasuda väljaku rendi ja kohtunike kulud
.                                              (mõlemad mängud ühel väljakul)

7.2.2. b)„kodumängudes“,mille korralduskulud katab  vastuvõttev meeskond.
7.2.3.   Mängud toimuvad vastavalt Jäähallist  saadud  mänguaegadele. 
7.2.4. Võimalikud ka kokkulepped  mängida treeningaegadel .     
7.2.5. Mängutulemuste kiiremaks edastamiseks peab korraldav meeskond peale  

mängu teatama  korraldajatele mängu tulemuse(SMS,e-mail,kõne)

         8.       DISTSIPLINAARKÜSIMUSTE REGULATSIOON.
8.1. Distsiplinaar- ja finantssanktsioone võib rakendada meeskondade esindajatest 

ning kohtunike kogust moodustatud Distsiplinaarkomisjon (DK).8.2



8.2. Distsiplinaar- ja finantssanktsioone rakendatakse klubide, klubide juhtkondade, 
treenerite ja mängijate suhtes..

8.3. Distsiplinaarküsimuste lahendamiseks võtmine.
8.4. Distsiplinaar- ja finantssanktsioonide määramiseks DK-s toimub raportite 

esitamisel.                                                                                                  
8.4.1     Raporti esitamise õigus on mängu juhtinud kohtunikel,meeskondade 
              esindajail.

             8 .5.     DK-l on õigus määrata täiendavaid karistusi mängija või meeskonna esindaja
                           poolt tehtud rikkumistele enne ja pärast mängu. Hoolimata sellest, kas 
                           kohtunikud on 
                          intsidendi protokollis fikseerinud või mitte.

        8..6.          DK  distsiplinaar- ja finantssanktioone määravad otsused on lõplikud.    

       9.       PROTESTIDE ESITAMISE JA LÄBIVAATAMISE KORD. 
           9.1.       Protesti fikseerib võistkonna esindaja, kohe peale mängu lõppu võistlusprotokollis.
           9.2.       Protest peab laekuma kirjalikus vormis 24 tunni jooksul. 

       8.3.       Protest peab olema allkirjastatud klubi juhtkonna poolt.     
            9.4.       Protest peab olema sisuline ja võimaluse korral kinnitatud objektiivse dokumen-
                          tatsiooniga.
           9.5.        Protesti menetlemiseks peab protesti algataja tegema  50 euro suuruse sisse-

                     makse orgkomitee esindajale.
           9.6.       DK võib, vastavalt vajadusele,  protesti menetlemisele kutsuda huvitatud osa-
                          pooli.
                 
            9.7.     EI käsitleta proteste, mille aluseks on kohtuniku otsused.
                            9.7.1.  Tsoonide fikseerimisel.
                             9.7.2.  Üle tsoonide söödud.
                            9.7.3.    Lahtiviske koha õigsuse määramisel.
                            9.7.4.   Karistuste määramine kohtunike poolt.
                           9.7.5.   Visatud väravate õiguspärasus.
                           9.7.6.   Löökviske määratlemine.
            9.8.       Kui klubi, kes andis protesti menetlusse, kutsub ta tagasi enne käsitlemist, tagas-
                            tatakse sissemaks 50% ulatuses ja distsiplinaarsanktsioone ei järgne.
           9.9.     Proteste menetleva Distsiplinaarkomisjoni otsused lõplikud.
  

             AUTASUSTAMINE 



             Kohtla-Järve CUP turniiri võitnud võistkonda autasustatakse rändkarikaga.       
              Eriauhinnad saavad kõige  resultatiivsem ,parim kaitse- ja ründemängija,väravavaht.         

Meediakajastus

Facebook.com/ viruhoki        www.virusputnik.ee

    
 

    

  

 

                       


