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EESTI MEISTRILIIGA (edaspidi EM
 

Mäng #: 

Meeskonnad: 

Kuupäev ja aeg: 

Kohtumisepaik: 

 
Mängu Protokoll 
Mängu eel: 
Tutvustada ennast mõlema
meeskonna treenerile, esindajale
Tuleb olla kättesaadav erinevate
hädaolukordade puhul, näiteks
mängu eels soojenduse edasi
lükkumine. Soojenduse ajal
meeskondade mänguvormi
korrashoidja vastavus reeglitele
turvalisusele,  
Tuleb jälgida, et mängueels
tseremoonia korraldus ja Eesti 
Vabariigi hümni esitamine toimuks 
vastavalt nõuetele. 

Mängu ajal: 
 

Jälgida, et meeskonnad on jääl õigel 
ajal ja vaheajad toimuvad vastavalt 
nõuetele. 
Tuleb olla tuttav lisaaja ja 
karistusvisete toimumise reeglitega.

Mängujärgne: 
 

Jälgida,et mängujärgne tseremoonia 
toimuks vastavalt EML reeglitele. 
Meeskonnad suruvad kätt (välja 
arvatud Play-off seeria ajal
surumine toimub peale seeria viimast 
mängu). 

 
 
Reklaamid: 
 

Tuleb jägida, kas EJHL ja EML
nõutud reklaamid on nähtavad. 
Järelvaataja peab olema kursis 
lubatud sponsoritega ja jälgima, et 
kõik vastaks reeglitele. 

EESTI MEISTRILIIGA KOHTUMISE 
JÄRELVAATAJA RAPORT 

      Kinnitatud 13.10.2017

EESTI MEISTRILIIGA (edaspidi EML) 
 

EML MÄNGU 
JÄRELVAATAJA
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JÄRELVAATAJA: 
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Probleemide 
lahendamine: 
 

Tuleb olla kättesaadav erinevate 
küsimuste ja probleemide 
lahendamiseks juba enne mängu ja 
ka peale mängu. Tuleb olla valmis 
koostööks kohtunike järelvaatajaga 
näiteks küsimustes reeglite osas. 
 

 
Riskide hindamine ja 
turvalisus: 
 

Sooritada ülevaatus jäähallis ja 
märkida üles probleemid ja 
võimalikud riskitegurid. Probleemide 
puhul raporteerida turvalisus
kõrvalekalletest ja jää korrasolekust 
mänguks. Peab olema tagatu
pealtvaatajate turvalisus. 
 

 
Distsipliin: 
 

Raporteerida mängus aset leidnud 
distsipliini ja käitumisprobleemidest
Pikkade karistuste puhul tuleb olla 
valmisavaldamaks enda nägemust 
juhtunumi kohta. 
 

 

Muu oluline informatsioon
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Mängu järelvaataja allkiri: ………………………………… 


