Kinnitatud EKLi juhatuse otsusega alates 23.08.2016

2017-2018 TERE Miniliiga algajate sarja ja TERE Miniliiga võistlussarja
käsipalli võistlusjuhend
1.

Üldsätted
1.1. Eesti käsipallihooaja 2017-2018 TERE Miniliiga algajate sarja ja TERE Miniliiga võistlussarja
käsipallivõistluste võistlusjuhend (edaspidi Juhend) reguleerib käsipallivõistkondade ning mängijate
võistlustele registreerimise, osalemise ja võistluste korraldamise ning läbiviimisega seotud küsimusi.
1.2. Hooajal 2017-2018 on TERE Miniliiga algajate sari ja TERE Miniliiga võistlussari käsipallis Euroopa
Käsipalliföderatsiooni (EHF) ja Eesti Käsipalliliidu (edaspidi EKL) koostöölepingu osa.

2.

Eesmärk
2.1. TERE Miniliiga algajate sarja ja TERE Miniliiga võistlussarja käsipallis (edaspidi TERE) eesmärgiks on
käsipalli arendamine ja populariseerimine Eestis, selle jätkusuutlikkuse tagamine, võistlustel
osalevate võistkondade ja käsipallurite meisterlikkuse ja osavuse tõstmine ning hooaja tublimate
klubide võistkondade väljaselgitamine.

3.

Autasustamine
3.1. TERE kõik etappide osavõtjad autasustatakse TERE toodetega.
3.2. TERE kõik etappide mängijad, kes on kantud mängijate registreerimise lehele, autasustatakse
diplomiga.
3.3. Võimalikud on üllatusauhinnad üksikutel etappidel ja ka kõikide etappide kokkuvõttes.

4.

Võistlustest
4.1. Küsimused, mis on seotud TERE läbiviimise ja organiseerimisega, lahendatakse EKL esindaja poolt
koostöös vastutava korraldajaga ja kohtunike projektijuhiga.
4.2. Juhendis määratlemata küsimused lahendab EKLi sekretariaat juhindudes EKLi Kodukorrast, EKLi
distsiplinaarmäärustikust ja EHFi ning Rahvusvahelise Käsipalliföderatsiooni juhenditest ning
regulatsioonidest.
4.3. Juhendi kõik punktid on osalevatele võistkondadele kohustuslikud ja kuuluvad täitmisele.
4.4. Võistlused viiakse läbi vastavalt minikäsipalli võistlusmäärustele kahes erinevas võistlusformaadis:
4.4.1. Miniliiga algajate sarjas poistele
4.4.2. Miniliiga võistlussarjas poistele ja tüdrukutele

5.

Võistlusmäärused
5.1. Miniliiga algajate sarja mängureeglid:
5.1.1. Miniliiga algajate sarjas väravaid ei loeta.
5.1.2. Miniliiga algajate sarja võistlustel peab mängima ilma kaitsemänguta, see tähendab, et käsi
külge panna ei tohi, järgneb progresseeruv karistus - eesmärk on õpetada ründemängu.
5.1.3. Kasutatakse keskjoone reeglit ehk pärast värava saavutamist peavad värava saavutanud
võistkonna liikmed minema oma väljakupoolele ja võivad uuesti asuda kaitsetegevusse peale
vastaste väravavahi poolt palli mängu panekut. Ei pea ootama, millal vastane jõuab nende
väljakupoolele.
5.1.4. Väravavaht ei pea ootama, millal värava saanud vastasmängijad jõuavad oma väljakupoolele ja
võib palli koheselt mängu panna. Kui väravavaht paneb palli mängu enne kui vastased jõuavad
oma väljakupoolele, siis võivad kaitsva meeskonna mängijad koheselt asuda kaitsetegevusele
ilma oma väljakupoolele minemata.
5.1.5. Väravavaht võib palli panna mängu ükskõik millisest kohast väravavahi alas. Väravavaht ei tohi
ületada keskjoont.
5.1.6. Mängija võib palli vallates teha korraga ainult ühe põrgatuse.
5.1.7. Palli ei tohi hoida kauem kui 3 sekundit.
5.1.8. Palli ei tohi sööta tagasi väravavahile väravaalas.
5.1.9. Palliga ei tohi teha rohkem kui 3 sammu.
5.1.10. Mängitakse 0 (MINI) suurus softpalliga või rannakäsipalliga (kummist).
5.1.11. Mängitkase ainult miniväravatega 240 x 170 (160) .
5.1.12. Mängitakse vähendatud mõõtmetega väljakutel 11-13 m x 18-20 m.
5.1.13. Mänguväljakutele märgitakse keskjoon ja 5 meetri joon (kas kaarjoon või sirge joon)
küljejoonte vahel.
5.1.14. http://activities.eurohandball.com/hb4all/content/1MiniHB/EHFMinihandballBrochure.pdf
5.1.15. http://www.ihf.info/files/Uploads/Documents/2251_Mini_Handball[1].pdf
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5.2. Miniliiga võistlussarja mängureeglid:
5.2.1. Miniliiga võistlussarja võistlustel võib erinevalt miniliiga algajate sarjast mängida
kaitsetegevust. See tähendab, et võib kasutada käsi üldistest käsipallireeglitest lähtuvalt.
5.2.2. Kasutatakse keskjoone reeglit ehk pärast värava saavutamist peavad värava saavutanud
võistkonna liikmed minema oma väljakupoolele ja võivad uuesti asuda kaitsetegevusse peale
vastaste väravavahi poolt palli mängu panekut. Ei pea ootama, millal vastane jõuab nende
väljakupoolele.
5.2.3. Väravavaht ei pea ootama, millal värava saanud vastasmängijad jõuavad oma väljakupoolele ja
võib palli koheselt mängu panna. Kui väravavaht paneb palli mängu enne kui vastased jõuavad
oma väljakupoolele, siis võivad kaitsva meeskonna mängijad koheselt asuda kaitsetegevusele
ilma oma väljakupoolele minemata.
5.2.4. Väravavaht võib palli panna mängu ükskõik millisest kohast väravavahi alas.
5.2.5. Väravavaht ei tohi ületada keskjoont.
5.2.6. Palli ei tohi hoida kauem kui 3 sekundit.
5.2.7. Palli ei tohi sööta tagasi väravavahile väravaalas.
5.2.8. Palliga ei tohi teha rohkem kui 3 sammu.
5.2.9. Mängitakse 0 (MINI) suurus mängupalliga.
5.2.10. Mängitakse vähendatud väljakutel 11-13 m x 18-20 m.
5.2.11. Mängitakse minikäsipalliväravatega 240 cm x 160 (170) cm.
5.2.12. Mänguväljakutele märgitakse keskjoon ja 5 m joon (kas kaarjoon või sirge joon) küljejoonte
vahel.
5.2.13. http://activities.eurohandball.com/hb4all/content/1MiniHB/EHFMinihandballBrochure.pdf
5.2.14. http://www.ihf.info/files/Uploads/Documents/2251_Mini_Handball[1].pdf
6.

Võistluste toimumise aeg ja koht
TERE Miniliiga algajate sari
noormeeste etapid toimuvad:
6.1. 04.11.17 P2008, P2009 TALLINN, KURISTIKU GÜMNAASIUM HC Tallinn korraldab
6.2. 09.12.17 P2008, P2009 KEHRA
6.3. 17.03.18 P2008, P2009 VIIMSI HC Tallinn korraldab
TERE Miniliiga võistlussari
noormeeste etapid toimuvad:
6.4. 28.10.17 P2007, P2008 VILJANDI
6.5. 09.12.17 P2007, P2008 VIIMSI
6.6. 17.03.18 P2007, P2008 TAPA
6.7. 26.05.18 P2007, P2008 PÕLVA
tütarlaste etapid toimuvad:
6.8. 18.11.17 T2007, T2008, T2009 TAPA
6.9. 20.01.18 T2007, T2008, T2009 HARJU-RISTI, RISTI PÕHIKOOL
6.10. 24.03.18 T2007, T2008, T2009 KEHRA
6.11. 19.05.18 T2007, T2008, T2009 SÕMERU

7.

Osalejad
7.1. Kõik võistkonnad, kes soovivad osaleda võivad mängida nii Miniliiga algajate sarja kui ka Miniliiga
võistlussarja võistlustel, tuleb ainult järgida selle võistlusformaadi võistlusmääruseid.
7.2. TERE võistlustel võivad osaleda ühe klubi mängijatest moodustatud võistkonnad.
7.3. TERE võistluste vanuseklassid:
7.3.1. Tere Miniliiga algajate sarja noormehed
P2008 – 2008 ja mõned üksikud nooremad mängijad
P2009 – 2009 ja mõned üksikud nooremad mängijad
7.3.2. Tere Miniliiga võistlussarja noormehed
P2007 – 2007 ja mõned üksikud nooremad mängijad
P2008 – 2008 ja mõned üksikud nooremad mängijad
7.3.3. Tere Miniliiga võistlussarja tütarlapsed
T2007 – 2007 mõned üksikud nooremad mängijad
T2008 – 2008 mõned üksikud nooremad mängijad
T2009 – 2009 mõned üksikud nooremad mängijad
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8.

Mängijad ja ametlikud isikud
8.1. TERE igal etapil, võib iga võistkond registreerida kokku 8 mängijat ja 1 ametliku isiku.
8.2. Ühes mängus võib osaleda 8 mängijat ja 1 ametlik esindaja.
8.3. Korraga võib väljakul viibida kuni 5 mängijat. Ülejäänud mängijad on vahetusmängijad.
8.4. Võistkonnal peab kogu mängu kestel olema väljakul üks mängija, kes täidab väravavahi kohustusi.
8.5. Mõned ükskikud nooremad mängijad võivad osaleda vanema vanuseklassi võistkonnas, kuid üks
mängija tohib mängida igal etapil ainult ühe võistkonna eest.
8.6. TERE võistlustel tohib samal etapil üks mängija esindada samas vanuseklassis ainult ühte oma klubi
võistkonda.
8.7. Korraldajatel on õigus vajadusel kontrollida osalejate vanust.
8.8. Võistkond, kes kasutab mängudes mängijaid, kes on vanemad kui lubatud vastavas vanuseklassis,
eemaldatakse võistlustelt ja määratakse 300 euro suurune trahv.
8.9. Igal treeneril võib olla ühel võistlusel juhendada kuni maksimaalselt kaks võistkonda, et oleks
tagatud noorkäsipallurite õpetamine ning samas ka nende heaolu võistlusareenil.

9.

Võistkondade ja mängijate registreerimine TERE võistlustel osalemiseks
9.1. TERE võistlustel osalemiseks võetakse aluseks klubide võistkondade üldine registreerimine EKLI
Strateegia päeval.
9.2. Igaks etapiks tuleb eraldi iga võistkond registreerida võistlustel osalema, saates sellekohane e-kiri
mini@handball.ee ette nähtud ajaks klubi vastutava isiku või treeneri poolt ja märkides ära
võistlusklassid, kus võistkonnad osalevad ja treenerid ning nende kontaktandmed, kes nende
võistkondade eest vastutavad.
9.3. Võistkondade võistlustel osalemiseks registreerimise lõpptähtajad on järgmised:
9.3.1. TERE Miniliiga algajate sari noormehed :
04.11.17 Tallinna etapp (HC Tallinn), registreerimise tähtaeg 31.10.17 kell 11:00
09.12.17 Kehra etapp, registreerimise tähtaeg 05.12.17 kell 11:00
17.03.18 Viimsi etapp, registreerimise tähtaeg 13.03.18 kell 11:00
9.3.2. TERE Miniliiga võistlussari noormehed
28.10.17 Viljandi etapp, registreerimise tähtaeg 24.10.17 kell 11:00
09.12.17 Viimsi etapp, registreerimise tähtaeg 05.12.17 kell 11:00
17.03.18 Tapa etapp, registreerimise tähtaeg 13.03.18 kell 11:00
26.05.18 Põlva etapp, registreerimise tähtaeg 22.05.18 kell 11:00
9.3.3. TERE Miniliiga võistlussari tütarlapsed
18.11.17 Tapa etapp, registreerimise tähtaeg 14.11.17 kell 11:00
20.01.18 Harju-Risti etapp, registreerimise tähtaeg 16.01.18 kell 11:00
24.03.18 Kehra etapp, registreerimise tähtaeg 20.03.18 kell 11:00
19.05.18 Sõmeru etapp, registreerimise tähtaeg 15.05.18 kell 11:00
9.4. Korraldajad võivad keelduda võistkondi võistlustele registreerimast, juhul kui hilinetakse
registreerimisega või ei täideta käesoleva juhendi punkte.
9.5. Korraldajad võivad klubi võistkonna lubada võistlustele osalema, olgugi et võistkonna registreerimise
info saabus pärast registreerimise lõpptähtaega, kuid sel juhul on korraldajatel õigus küsida
võistkonna hilise registreerimise eest klubilt tasu.
9.6. Võistkonna mängijate nimeline ülesandmine toimub nimelisel registreerimislehel (vaata lisatud
vorm), mille iga võistkonna ametlik esindaja esitab võistluspaigas enne iga etapi esimese mängu
algust vastutavale korraldajale.
9.7. Võistkonna mängijate nimeline registreerimisleht tuleb kõikidel ametlikel isikutel täita korrektselt ja
arusaadavalt ning esitada tuleb kõik andmed.

10. Võistluste otsene korraldamine ja tulemuste edastamine
10.1. Võistluste üldjuhtimist teostab EKLi esindaja koos võistluste vastutava korraldajaga ja kohtunike
projektijuhiga.
10.2. Võistluste vastutavad korraldajad on:
10.2.1. TERE Miniliiga algajate sari noormeeste võistlused:
04.11.17 Tallinna etapp (HC Tallinn), Risto Lepp
09.12.17 Kehra etapp, Kaupo Liiva
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17.03.18 Viimsi etapp, Risto Lepp
10.2.2. TERE Miniliiga võistlussari noormeeste võistlused:
28.10.17 Viljandi etapp, Marko Koks
09.12.17 Viimsi etapp, Jarno Nurm
17.03.18 Tapa etapp, Elmu Koppelmann
26.05.18 Põlva etapp, Henri Sillaste
10.2.3. TERE Miniliiga võistlussari tütarlaste võistlused:
18.11.17 Tapa etapp, Mare Neps
20.01.18 Harju-Risti etapp, Siiri Uusküla
24.03.18 Kehra etapp, Kaupo Liiva
19.05.18 Sõmeru etapp, Johan Utt
10.3. Võistluste vastutava korraldaja kohustused:
10.3.1. kindlustab klassiruumi või konverentsiruumi koos projektoriga (sülearvutist, seina peale
näitamiseks) ja toolidega, et läbi viia noorkohtunike koolitust;
10.3.2. kindlustab võistlussaali olemasolu koos väravate, mänguväljaku joonte ja muu vajaliku
inventariga;
10.3.3. kindlustab etapi läbiviimiseks vajamineva personali (diplomite kirjutaja, kohtunikud,
informaator, tulemuste edastajad, fotograaf, auhindade üle andja jne);
10.3.4. kindlustab spordihoones või selle vahetusläheduses ruumi, kus on võimalik auhinnad kokku
pakkida ja neid säilitada;
10.3.5. kindlustab spordihoones garderoobidel osalevate võistkondade nimesiltide olemasolu;
10.3.6. kindlustab kõikidel mänguväljakutel tulemuste tabloode olemasolu, kui mängitakse
tulemusele;
10.3.7. kindlustab kõikidel mänguväljakutel mänguaja järgimise ja ajamõõtja tegevuse vastavalt
ajakavale;
10.3.8. kindlustab väljaku- ja lauakohtunike olemasolu kõikidel mängudel ja teeb koostööd
kohtunike projektijuhiga kohtunike määramise osas;
10.3.9. kindlustab osalevate võistkondade nimesiltide olemasolu ja nende kasutamise vastavalt
ajakavale võistlussaalis;
10.3.10. võtab vastu etapi korraldamiseks ja heaks läbiviimiseks vajalikke otsuseid koostöös EKLi
esindaja ja TERE kohtunike projektijuhiga;
10.3.11. kindlustab toimuvate võistluse tabeli pidamise (juhul kui mängitakse tulemustele), lisades
pidevalt laekuvaid tulemusi ning selle ja võistluste ajakava eksponeerimise võistlussaalis või
teistes selleks ettenähtud kohtades, mis on nii osavõtjatele kui ka pealtvaatajatele nähtavas
kohas;
10.3.12. teeb kokkuvõtted pärast võistluste lõppu.
Kokkuvõtted sisaldavad: paremusjärjestust, võistluste tulemuste tabeleid, esimesest kuni
kolmanda kohani saavutanud võistkondade mängijate ja treenerite nimesid.
10.4. TERE kohtunike projektijuhi kohustused:
10.4.1. teeb igal etapil algusega kell 09:00 noorkohtunikele (väljakukohtunikud kui ka
lauakohtunikud) 60 minutilise koolituse;
10.4.2. õpetab igal etapil noorkohtunikele oskuseid ja juhendab nende tegevust, vastavalt
koolitusele;
10.4.3. koostöös vastutava korraldajaga aitab korraldada kohtunike määramist mängudele;
10.4.4. jälgib mänguväljakul võistlusmäärustest kinni pidamist kõikide osapoolte poolt;
10.4.5. jälgib kõikide osapoolte korrektset käitumist ja heast sporditavast kinni pidamist;
10.4.6. teeb ettepanekuid edaspidiseks võistlussüsteemi muutmiseks, kohtunike arendamiseks jne.
10.4.7. võtab vastu etapi korraldamiseks ja heaks läbiviimiseks vajalikke otsuseid koostöös EKLi
esindaja ja vastutava korraldajaga.
10.5. EKLi esindaja kohustused:
10.5.1. koostab koostöös vastutava korraldajaga võistluste süsteemi ja teeb võistluste ajakava ning
saadab ajakava edasi osalevatele võistkondadele;
10.5.2. koostöös vastutava korraldajaga lepitakse kokku väljakute suurused, nende arvu ja muud
sellelaadsed erisused;
10.5.3. koostöös vastutava korraldajaga lepitakse kokku etapi võistlustulemuste pidamine ja selle
korraldamine etapil;
10.5.4. võtab vastu etapi korraldamiseks ja heaks läbiviimiseks vajalikke otsuseid koostöös TERE
kohtunike projektijuhi ja vastutava korraldajaga;
10.5.5. EKL korraldab auhindade ettevalmistuse ja võimalusel transpordi etapile;
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10.5.6. valmistab ette võistlustel kasutatavad tabelid koos sümboolikaga;
10.5.7. riputab kogu võistluse kohta informatsiooni www.handball.ee;
10.5.8. teeb pressiteateid võistluse tulemuste kohta meediale;
10.5.9. edastab muud vajalikku informatsiooni ja edastab laekunud tulemused;
10.5.10. saadab osalevatele võistkondadele kokkuvõtted pärast võistluste lõppu.
Kokkuvõtted sisaldavad: paremusjärjestust, võistluste tulemuste tabeleid, esimesest kuni
kolmanda kohani saavutanud võistkondade mängijate ja treenerite nimesid.
11. Kohtunikud
11.1. TERE mänge aitab läbi viia kohtunike brigaad, kes koosneb 3 inimesest (2 väljakukohtunikku, 1
ajamõõtja-sekretär). Piisava kvalifikatsiooni olemasolul on vastutaval korraldajal õigus kasutada 1
väljakukohtunikku.
11.2. Kohtunike määramine on reguleeritud käesolevas juhendis.
12. Süsteem ja mängude arv
12.1. Esimesel etapil loositakse võistkonnad alagruppidesse. Järgnevatel etappidel paigutatakse
võistkonnad lähtudes eelmise etapi tulemustest.
12.2. Miniliiga algajatele igale etapile registreerunud võistkonnad loositakse alagruppidesse.
12.3. Võistluste süsteem võib olla etappidel erinev, lähtudes konkreetsel võistlusel osalevate
võistkondade arvust.
12.4. Võimaluse korral koostatakse igale etapile võistlussüsteem, mille tulemusel saab iga võistkond
vähemalt 5-6 mängu.
13. Tulemuste arvestamine ja mänguaeg
13.1. Tulemuste arvestamine toimub ainult TERE miniliiga võistlussarjas.
13.2. Tulemuste arvestamine
13.2.1. Paremusjärjestuse määramisel arvestatakse kogutud punkte.
13.2.2. Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
13.2.2.1.
Juhul kui kaks või enam võistkonda koguvad võrdselt punkte, siis määrab
paremusjärjestus antud etapil (nt. alagrupiturniir või kohamängud):
13.2.2.2.
omavahelis(t)e mängu(de) punktid antud etapil;
13.2.2.3.
omavahelis(t)e mängu(de) väravate vahe antud etapil;
13.2.2.4.
suurem visatud väravate arv omavahelis(t)es mängu(de)s;
13.2.2.5.
kõikide mängude väravate vahe antud etapil;
13.2.2.6.
suurem visatud väravate arv antud etapil;
13.2.2.7.
loos
13.2.3. Mängudes, kus on vaja selgitada võitja, sooritatakse viigilise tulemuse korral 5-meetri
karistusviskeid.
13.2.3.1.
5- meetri karistusvisete sooritamine:
13.2.3.1.1.
Kummastki võistkonnast viskab 3 mängijat vaheldumisi igaüks ühe viske ja
loetakse kokku saavutatud väravad;
13.2.3.1.2.
Kui ka peale esimest 3 viskelist seeriat on tulemus viigis, siis sooritavad
järgmised viskajad vaheldumisi igaüks ühe viske. Viskeid sooritatakse kuni esimese
paremuseni samas viskevoorus. Need mängijad, kes viskasid esimeses viskevoorus
ei tohi teises voorus visata, va. juhul kui võistkonna kõik mängijad on oma viske
juba sooritanud. Juhul kui võistkondades on erinev arv mängijad alustatakse
korduvate visete sooritamist peale väiksema arvuga võistkonna kõigi mängijate
viske sooritamist.
13.2.3.2.
Vajadusel jätkatakse punktis 5-m karistusvisete viskamist kuni võitja selgumiseni.
13.3. Mänguaeg võib olla igal etapil erinev, kuid mitte alla 10 min ühe poolajaga minimaalselt.
14. Mänguväljakud ja pallid
14.1. Mängitakse vähendatud väljakutel 11-13 m x 18-20 m.
14.2. Mängitakse minikäsipalli väravatega 240 cm x 160 cm (170 cm).
14.3. Mänguväljakutel on märgitud keskjoon ja väravavahiala joon, mis on 5 m kaugusel (kaarjoon või
sirge joon) küljejoonte vahel.
14.4. Igal klubil/võistkonnal peab kaasas olema vähemalt kaks mängupalli.
14.5. Võistlussaalide olemasolu kindlustavad järgmised klubid:
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TERE Miniliiga algajate sarja noormeeste võistlused:
04.11.17 Tallinna etapp, Käsipalliklubi HC Tallinn
09.12.17 Kehra etapp, Spordiklubi Kehra Käsipall
17.03.18 Viimsi etapp, Käsipalliklubi HC Tallinn
TERE Miniliiga võistlussarja noormeeste võistlused:
28.10.17 Viljandi etapp, Käsipalliklubi Viljandi HC
09.12.17 Viimsi etapp, Spordiklubi Viimsi HC
17.03.18 Tapa etapp, Spordiklubi Tapa
26.05.18 Põlva etapp, Põlva Käsipalliklubi
TERE Miniliiga võistlussarja tütarlaste võistlused:
18.11.17 Tapa etapp, Spordiklubi Tapa
20.01.18 Harju-Risti etapp, Padise Käsipalliklubi
24.03.18 Kehra etapp, Spordiklubi Kehra Käsipall
19.05.18 Sõmeru etapp, Sõmeru Põhikool
15. Võistlejate riietus
15.1. Võistkonnal peavad olema ühte värvi ja ühesuguse disainiga võistlussärgid.
15.2. Kahe võistkonna ühesuguse mänguvormi värvuse korral võib kasutada treeningveste, et mängijad
eristaksid oma võistkonda vastasvõistkonnast, kuid treeningvestide alt peab olema nähtav mängija
number.
15.3. Juhul kui kahel võistkonnal on ühesuguse värvusega mänguvorm, siis ajakavas teisena asetatud
võistkond peab kasutama eristumiseks treeningveste või vahetama mängusärgi värvi.
15.4. Võistkonnad, kes kasutavad võistlusmängudes treeningveste peavad need ise võistlustele kaasa
võtma või vahetama mängusärki.
15.5. Mängija, kes on väravavaht peab kandma erinevat riietust võrreldes väljakumängijatega.
16. Distsiplinaarküsimused ja trahvid
16.1. Jämeda ebasportliku käitumise (vastase, kohtuniku, pealtvaataja jne. solvamine) eest
diskvalifitseeritud mängija jätab ühe (1) mängu vahele.
16.2. Jämeda ebasportliku käitumise (vastase, kohtuniku, pealtvaataja jne. solvamine) eest
diskvalifitseeritud ametlik isik jne karistatakse EKLi distisplinaarkomisjoni otsusega
16.3. Klubi võistkond, kes loobub osalemast võistlustel, kuid on registreerinud oma etapil osalemise peab
tasuma trahvi. Loobumisest tuleb teavitada EKLi esindajat.
16.4. Klubi võistkond, kes osaleb võistlustel kuid lahkub enne selle võistkonna mängude lõppu sellel etapil
spordihoonest tuleb tasuda trahvi, tema tulemused tühistatakse ning vastutav korraldaja võib
esitada klubile kahjunõude võistluste hea korraldamise rikkumise eest.
16.5. Klubi võistkond, kes ei ole õigeaegselt mängu alguses võistlusväljakul saab loobumiskaotuse 0:10.
16.6. Klubi võistkond, kes käitub võistlustel spordihoones ebaviisakalt ja/või lõhub inventari, peab kõik
kahjud vastutavale korraldajale hüvitama.
16.7. Klubi võistkond, kes registreerib ja/või osaleb võistlustel, kuid ei lähtu oma tegevuses käesoleva
juhendi punktidest ja selles osundatud reeglitest ning ei pea kinni heast tavast, karistatakse EKLi
distsiplinaarkomisjoni poolt.
17. Protestid ja nende esitamine
17.1. Protest tuleb esitada kirjalikult 30 minuti jooksul peale protestitava tegevuse lõppu võistluste
kohtunike projektijuhile või EKLi esindajale ja koos protesti esitamisega tuleb tasuda ka
protestikautsjon, muidu protesti arutlusele ei võeta.
18. Finantseerimine ja tingimused
18.1. TERE võistlustel osalustasu ei ole.
18.1.1. Registreeritud võistkonna loobumisel, juhul kui ajakava on koostatud, tuleb loobunud
võistkonna klubil tasuda 400 eurot loobumise eest tasu, mis läheb selle liiga eelarvesse.
18.1.2. Registreeritud võistkonna loobumisel, juhul kui ajakava ei ole veel koostatud, tuleb
loobunud võistkonna klubil tasuda 200 eurot loobumise eest tasu, mis läheb selle liiga
eelarvesse.
18.1.3. Võistlustel osaleva võistkonna lahkumisel enne oma mängude lõppu sellel etapil tuleb
loobunud võistkonna klubil tasuda 200 eurot loobumise eest tasu, mis läheb liiga eelarvesse.
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18.1.4. Võimalusel võistkonna võistlustele osalema lubamine, pärast ette nähtud registreerimise
lõpptähtaja ületamist, tuleb klubil tasuda 100 eurot 1 võistkond hilisema registreerimise eest,
mis läheb selle liiga eelarvesse.
18.1.5. EKLi on õigus nõuda käesoleva juhendi punktide ja muude reeglite rikkumise eest klubidelt
trahvi.
18.2. Saaliüüri tasub:
TERE Miniliiga algajate sarja noormeeste võistlused:
04.11.17 Tallinna etapp, Käsipalliklubi HC Tallinn
09.12.17 Kehra etapp, Spordiklubi Kehra Käsipall
17.03.18 Viimsi etapp, Käsipalliklubi HC Tallinn
TERE Miniliiga võistlussarja noormeeste võistlused:
28.10.17 Viljandi etapp, Käsipalliklubi Viljandi HC
09.12.17 Viimsi etapp, Spordiklubi Viimsi HC
17.03.18 Tapa etapp, Spordiklubi Tapa
26.05.18 Põlva etapp, Põlva Käsipalliklubi
TERE Miniliiga võistlussarja tütarlaste võistlused:
18.11.17 Tapa etapp, Spordiklubi Tapa
20.01.18 Risti etapp, Spordiklubi Risti
24.03.18 Kehra etapp, Spordiklubi Kehra Käsipall
19.05.18 Sõmeru etapp, Spordiklubi Risti
18.3. Kohtunikele tasusid ei maksta.
18.4. Osavõtukulud kannavad osavõtvad võistkonnad/klubid ise.
Eesti Käsipalliliit
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