
 

                                                               

XIII ALATSKIVI TÄNAVAKOSS 2022 
 

JUHEND 

I EESMÄRK 
Elavdada rahvasspordielu ning ühistegevust Peipsiääre vallas, Alatskivi alevikus ning 
naaberpiirkondades.  
Luua elanikele motivatsioon võistkondliku spordiga tegelemiseks harrastajate tasemel. 
Ergutada korvpalliharrastust ja traditsioone Peipsiääre vallas, Alatskivil ning kooliõpilaste 
seas.  
Võistluste parimate selgitamine.  
 

II AEG JA KOHT 
Võistlus toimub laupäeval, 20. august 2022 Alatskivi tänavakorvpalliväljakul, algus kell 
11.00, eelregistreerimise kinnitamine alates 10:30. Väga halva ilma korral, peakorraldaja 
ja võistkonna esindajate otsusel, mängitakse Alatskivi kooli spordisaalis. 
 
III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE 

Võistlused korraldab Spordiklubi Juku koostöös Peipsiääre vallavalitsusega. 
Peakorraldaja on Priit Allikivi. 
 
IV OSAVÕTJAD 
Võistlema on oodatud meeskonnad, kus võistkonna suurus on neli mängijat, väljakul 
korraga kolm mängijat. Võistkonnal peab olema ühtne sama värvi võistlusvorm. 
Osalustasu 10 EUR võistkonna pealt, makstakse kohapeal sularahas. 
 
V AUTASUSTAMINE 
Võistluste kolme parimat võistkonda autasustatakse medali, diplomi ja meenega. 
Parimatele eriauhinnad.  
 
VI VÕISTLUSTE SÜSTEEM 
Kui võistkondi registreerub alla viie, siis võisteldakse turniirisüsteemis, kõik mängivad 
kõigiga läbi. Alates kuuest registreerunud võistkonnast moodustatakse alagrupid ning 
edasi kohamängud. 
 

VII REEGLID 
Mängitakse kehtivate tänavakorvpalli võistlusmääruste kohaselt. Mänguaeg 10 minutit 
või 21 punktini. 
 



 

                                                               

VIII PROTESTID JA MUUD SANKTSIOONID 
Võistluse ajal tekkinud protestid lahendavad võistkondade esindajad, peakorraldaja ja 
viimase otsusel ka mängu vilistanud kohtunik. 
 
IX PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE 
Paremuse määrab suurem punktide summa (võit 2, kaotus 1, loobumine 0 punkti). 
Võrdse punktide arvu korral määrab paremuse: 1) kahe võistkonna puhul omavahelise 
kohtumise tulemus; 2) kolme ja enama võistkonna puhul parem korvide vahe nende 
omavahelistes mängudes, seejärel kogu tabeli ulatuses. 
 
X REGISTREERIMINE 
Eelregistreerimine toimub kuni 18. august kella 16:00, e-maili või telefoni teel. 
Registreerimisel edastada võistkonna ja esindaja nimi ning võistlejate nimed.  
E-mail: priit.allikivi@peipsivald.ee; telefon: 53 046 113 
 
XI ÜLDISELT 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise, alla 16-aastase võistleja tervise 
eest vastutab lapsevanem. 
Alkoholijoobes võistlejaid võistlema ei lubata, peakorraldajal on õigus kahtluse korral 
võistleja eemaldada. 
Informatsioon Alatskivi Tänavakoss võistluse kohta asub interneti koduleheküljel 
www.peipsiääresport.ee 
Täiendav info võistluse kohta: 
Peipsiääre valla sporditööspetsialist: Priit Allikivi – 53046113, priit.allikivi@peipsivald.ee  

 
 
 
 

 


