Eesti Käsipalliliit korraldab õppeaastal 2018-2019 1.-3. klassi kooli õpilastele taaskord minikäsipallivõistluse.
MR. PRITTI MINIKÄSIPALLI MÄNGUD KOOLIS
Võistlused toimuvad Eesti Koolispordi Liidu egiidi all ja on tunnustatud Eesti Olümpiakomitee poolt.
Osalejad:
Võistlustele oodatakse osalema 1.-3. klassi õpilastest moodustatud koolide segavõistkondi. Kõik ühe võistkonna liikmed
peavad käima samas koolis. Võistlustel mängivad ühes segavõistkonnas koos tüdrukud ja poisid, kusjuures vähemalt üks
tüdruk peab olema poiste võistkonnas ja ka vastupidi.
Võistkonna suurus:
Ühe segavõistkonna suuruseks on maksimaalselt 9 inimest (1 õpetaja + 4 väljakumängijat + 1 väravavaht + kuni 3
vahetusmängijat). Korraga mängib platsil 4 väljakumängijat + 1 väravavaht.
Võistlused toimuvad:
I etapp - kvalifikatsioonivõistlused toimuvad etappide kaupa. Igal etapil osaleb 4-6 kooli võistkonda. Etapil osalejad on
enam vähem ühe regiooni piires, et vältida pikki sõite. Etapid toimuvad kuni märts 2019. Iga etapi edukamad või edukam
pääsevad finaalturniirile.
II etapp - finaalturniir toimub märtsi keskel 2019.a.
Nii kvalifikatsioonivõistluste aeg ja koht kui ka finaalturniiri koht ja täpne aeg ning süsteem määratakse koostöös Eesti
Käsipalliliidu ja kohaliku korraldajaga.
Registreerimine:
Võistlustele osalemiseks tuleb registreerida kooli juhtkonnal või kehalise kasvatuse õpetajal oma kooli võistkonnad
hiljemalt 25. jaanuar 2019 e-maili teel (palun täida ja saada lisatud vormil e-kiri) järgmistele kontaktisikutele:
Valgamaa Andris Uibo e-mail: andris@valgapk.edu.ee
Viljandimaa Margit Kurvits e-mail: margit.kurvits@viljandimaa.ee
Pärnumaa ja Raplamaa Toomas Heinla e-mail: heinlatoomas@gmail.com
Põlvamaa ja Võrumaa Ingrid Muuga e-mail: polvasport@gmail.com
Tartumaa ja Jõgevamaa Priit Allikivi: priit@handball.ee
Läänemaa, Järvamaa ja Harjumaa Indrek Lillsoo e-mail: Indrek.lillsoo@hckehra.ee
Lääne – ja Ida Virumaa Mare Neps e-mail: mare.neps@tapa.ee
Tallinn Pirje Orasson e-mail: pirje@handball.ee
Võistlusmäärused:
Ametlikud võistlusmäärused on kättesaadavad Eesti Käsipalliliidu veebilehel www.handball.ee .
Autasustamine:
Kõik võistlustel osalevad võistlejad saavad diplomi ja auhinna. Finaalturniiri kolm paremat võistkonda autasustatakse
diplomi ja karikaga, võistkonna liikmeid medali ja diplomiga. Üllatusauhinnad !
Üldeeskirjad:
Võistluste korraldamise eest vastutab Eesti Käsipalliliit koostöös linnade/maakondade/koolide koolispordi ühendustega.
Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste süsteemis.
Kontakt:
Eesti Käsipalliliit, projektijuht Priit Allikivi, tel 5185511 priit@handball.ee
Pärnu mnt 102C, 11312, Tallinn www.handball.ee

