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TURNIIRI JA MÄNGUDE ÜLDINFO 
 Kodumängu eelist omav võistkond peab tagama mängu korralduse vastavalt juhendile 
ning FIBA korvpallimäärustele. Meeskond peab omama ühevärvilisi nummerdatud (1-
99) särke, kodumeeskonnal soovituslikult hele või valge võistlusvorm. Mängus osalevad 
meeskonnad peavad tagama mänguks vähemalt kaks mängukõlbulikku palli. 
TURNIIR JA PLAY-OFF 
Põhiturniiril jaotatakse meeskonnad 2 alagruppi. Alagrupis kohtuvad võistkonnad ühel 
korral, võit annab tabelisse 2, kaotus 1 punkti. Alagrupi sisene paremusjärjestus määratakse
võidetud kohapunktide alusel. Võrdsete punktide korral arvestatakse omavahelise mängu
tulemust. Kolme või enama võistkonna võrdsete punktide korral arvestatakse kõigepealt
omavaheliste mängude tulemusi, selle näitaja võrdsuse korral arvestatakse omavahelistes mängudes
 visatud punktide suhet, vastava näitaja võrdsuse korral arvestatakse üldist korvide suhet.
Mõlema alagrupi neli paremat võistkonda jätkavad turniiri karikasüsteemis ühe võiduni 
(kohtuvad A1-B4;A2-B3;B2-A3;B1-A4). Mäng toimub alagrupis kõrgemal positsioonil
asetseva võistkonna koduväljakul, vastastikusel kokkuleppel võib 
koduväljaku eelisest loobuda. Alagruppide sisesed mängud peavad olema peetud 
hiljemalt 15.05.11, vastasel korral arvestatakse mängu läbiviijale tabelisse  0:20 kaotus 
ja 0 kohapunkti. Play-off veerandfinaalid peavad olema peetud hiljemalt 22.05.2011.
Tallinna Meistrivõistluste poolfinaalid (kohtuvad A1/B4 võitja-B2/A3 võitja ning
B1/A4 võitja-A2/B3 võitja), finaali ja poolfinaalides kaotanute vahelise 
3-4 koha kohtumise  korraldab TMKL neutraalsel väljakul. 
TULEMUSED NING NENDE KAJASTAMINE 
Mängu protokoll tuleb edastada skanneeritult aadressil info@basketball.ee või toimetada 
korraldajateni paberkandjal. Skanneeritud või paberkandjal mänguprotokoll tuleb saata 
hiljemalt 5 päeva jooksul peale mängu toimumist, paberkandjal hiljemalt 5 päeva jooksul. 
Mängu tulemus edastada 24 tunni jooksul korraldajatele kas telefonitsi 58585885 või 
info@basketball.ee. 
  
MÄNGIJAD 
Mängijate registreerimisel mingisuguseid piiranguid ei ole, kuid ühes mängus on lubatud 
kasutada maksimaalselt 12 mängijat. 
KOHTUNIKUD 
Mänguvoorus koduväljaku eelist omav võistkond kindlustab mängu läbiviimiseks 
väljaku, tasustab sekretariaadi ja ühe väljakukohtuniku. Teisena asetatud võistkond 
kindlustab ja tasustab teise väljakukohtuniku. Kohtuniku puudumisel on 
vastasvõistkonnal õigus mängust keelduda ja ilma kohtunikuta võistkonnale arvestatakse 
kaotus 0 : 20. Prioriteediks on kohtumise toimumine. Väljakukohtunikud peavad omama 
kehtivat EKL-i kohtunikulitsentsi. Soovituslik on kasutada EKL poolt litsenseeritud 
lauakohtunikke. 
VÄLJAK 
Osalevatel meeskondadel peab olema võimalus pidada kodumänge Tallinnas, Harju 
maakonna piirides või Kohila valla territooriumil. Väljak peab olema 
normaalmõõtmetega, st küljejoonega paralleelselt peab olema võimalik sooritada 3-
punkti viset. Elektroonilise tabloo ja 24-sekundi tabloo olemasolu on soovituslik. 
Kohustuslik on omada mängul vähemalt lauatablood.  
LISAINFO 
TMKL lahendab kõik juhendiga määratlemata küsimused. Kõik pretensioonid ning 
päringud tuleb esitada kirjalikult e-mailile info@basketball.ee. Mängu tulemust või
mängu läbiviimist puudutavad protestid edastada korraladajatele koheselt peale
mängu lõppemist kirjalikult e-mailile info@basketball.ee 
 
 
 

mailto:info@basketball.ee
mailto:info@basketball.ee


TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSTE PLAY-OFF 2009

A1

D4

C2

B3

D1

A4

B2

C3

B1

C4

D2

A3

C1

B4

A2

D3
 

3-4 KOHT


	play off.pdf
	Sheet1




