
   
 

 

EESTI LASTE JÄÄHOKI KARIKAVÕISTLUSTE  

ja EESTI NOORTE JÄÄHOKI MEISTRIVÕISTLUSTE   

VÕISTLUSJUHEND 
 
Eesti laste jäähoki karikavõistlused  ja noorte meistrivõistlused jäähokis hooajal 2020 – 2021. 
 
1. VÕISTLUSTE EESMÄRK. 
 
1.1. Selgitada välja Eesti noorte meistrid jäähokis ning üldine paremusjärjestus  U18, U16, U14 
vanuseklassides. 
1.2. Populariseerida U12, U10 ja U8 vanuseklassides laste jäähokit üle Eesti ja pakkuda seeläbi lastele 
meeldivat liikumisharrastust ning rõõmu ühisest tegutsemisest. 
1.3. Selgitada välja U-20, U-18 ja U-16 koondiste kandidaadid. 
1.4. Populariseerida jäähokit Eesti Vabariigis. 
 
2. VÕISTLUSTE ORGANISEERIMINE. 
 
2.1. Võistluste organiseerimist ja juhtimist teostab MTÜ Eesti Jäähokiliit (Eesti Hoki). 
2.2. Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (IIHF) reeglite ja käesoleva juhendi 
alusel. 
2.3. Kogu ametlik kirjavahetus toimub e-posti kaudu info@eestihoki.ee ja aare@eestihoki.ee.  
 
3. VÕISTLUSTEST OSAVÕTU KORD JA PRINTSIIBID. 
 
3.1. Eesti laste jäähoki karikavõistlustest ja noorte jäähoki meistrivõistlustest (ELKV ja ENMV) saavad osa 
võtta: 
3.1.1. Ainult Eesti Hoki liikmed (juhul kui võistlused on kuulutatud lahtisteks, saavad osa võtta ka mitte 
Eesti Hoki liikmed), kes täidavad kõiki Eesti Hoki juhatuse ja üldkogu nõudmisi ning otsuseid. 
3.1.2. Kellel on tähtajaliselt tasutud kõik liikme- ja litsentsitasud, mis on põhikirjalised või määratud 
käesoleva juhendiga. Osavõtval klubil ei tohi olla võlgnevusi Eesti Hoki ees. 
3.2. Kõik klubid, kes võtavad osa ELKV ja ENMV-st, peavad juhinduma oma tegevuses ausa partnerluse 
printsiipidest, suhtuma austusega vastastesse, kohtunikesse ja pealtvaatajatesse, tegema kõik neist 
oleneva hoidmaks ära igasuguse vägivalla või muu seadusvastase ja ebasportliku tegevuse ilmingud 
võistluspaikades. 
3.3. Kõik ELKV ja ENMV-st osavõtvad klubid, klubide juhtkonnad, treenerid, mängijad, kohtunikud ja 
teised ametiisikud, kes on seotud eelpool nimetatud võistlustega, võtavad endale kohustuse hoiduda 
ebaobjektiivse ja halvustava informatsiooni levitamisest massiteabes Eesti Hoki, ELKV ja ENMV-te, teiste 
klubide, mängijate ja kohtunike kohta.  
3.4. Kõik  klubid kohustavad oma liikmete lastevanemaid alluma Eesti Hoki Lapsevanemate Reeglitele ja 
Eesti Hoki distsiplinaarkomisjoni otsustele. Antud juhendi punkti rikkumise korral on Eesti Hokil õigus 
rakendada karistusi vastavalt Eesti Hoki juhatuse otsusele. 
3.5. COVID-19 viiruse ohtliku leviku tõttu lähtub EJHL alati Eesti Vabariigi regulatsioonidest, millest 
lähtuvalt tuleb vajadusel: 
3.5.1. Lubada või keelata mängudele pealtvaatajate olemasolu. 
3.5.2. Mänge ära jätta, kui kehtestatud regulatsioonid ei luba mängu korraldada.  
 
 
  



   
 

 

4. VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE 
 
4.1. 2020-2021 ELKV ja ENMV-st osavõtvate meeskondade mängijate 
nimekirjade registreerimine lõpeb 28.09.20.a. kell 21:00. 
4.2. Täiendav mängijate registreerimise viimane tähtaeg on 21.12.20. Eesti Hokil 
on õigus lubada lisaregistreerimine kahes kõige nooremas vanuseklassis (U8- ja 
U10-klassis) läbi hooaja mängijalitsentsi ostmise järgselt.  
4.3. Jäähokimängijalitsents hooajaks 2020 – 2021 maksab U20-U12-A (A/B/C/D/E1) klassidele 20 eurot 
ja U12-B-U8 (E2/F/G) klassidele 15 eurot. Kehtib põhimõte, et lapsed, kes mängivad poolel väljakul 
maksavad litsentsitasu 15€ ja üle väljaku mängivad lapsed maksavad litsentsitasu 20 €. 
4.4. Täiendav mängijate registreerimine maksab klubile kõikides vanuseklassides 20 eurot mängija kohta 
(lisandub litsentsitasu, kui see tasumata). U10 ja U8-klassides on täiendav registreerimine kogu hooaja 
jooksul ühekordse litsentsitasuga. 
4.5. Meeskonna registreerimiseks on vaja täita alljärgnevad dokumendid: 
 4.5.1. Meeskonna registreerimisleht.  
 4.5.2. Jäähokimängija litsentsi avaldus. 
 4.5.3. Koopia jäähokimängija isikut tõendavast dokumendist. 
 4.5.4. Mängijate digitaalne foto 3x4cm. 
4.6. Mängijate personaalsed lisaregistreerimise avaldused tuleb vormistada kirjalikult ja tasuda 
samaaegselt.  
4.7. Registreerimislehe, jäähokimängija litsentsi ja lisaregistreerimise avalduse kõik osad peavad olema 
täidetud. 
4.6. Igal ELKV ja ENMV-st osavõtval mängijal peab olema Eesti Hoki andmebaasis aktiivne elektrooniline 
litsents. Litsents aktiveeritakse, kui klubi on esitanud mängija dokumendid alljärgnevalt:  
 a) Jäähokimängija litsentsiavaldus 
 b) Koopia mängija isikut tõendavast dokumendist 
 c) 3x4cm digifoto 
Kõik dokumendid peavad olema iga mängija kohta eraldi digitaalses konteineris, digitaalselt 
allkirjastatuna lapsevanema poolt ja saadetud Eesti Hoki ametlikule e-posti aadressile 
info@eestihoki.ee.  
4.6.1. Kui lapsevanemal ei ole võimalik dokumente digitaalselt allkirjastada, tuleb paberkandjal 
lapsevanema poolt allkirjastatud dokumendid edastada klubile, klubi skaneerib dokumendid ning 
edastab need  Eesti Hoki digitaalses konteineris koos digifotoga digitaalselt allkirjastatuna klubi ametliku 
esindaja poolt. 
4.6.2. Registreerimisega seotud dokumentide esitamise  viimane tähtaeg on 28.09.20. 
4.7. Transferkaartide ja litsentside vormistamine toimub tööpäeviti kell 9:00-17:00. 
4.8. Juhul, kui mängija mängib mitmes vanusegrupis, ei pea mängijal olema iga sarja jaoks eraldi 
litsentsi. 
4.9. Välismängijate registreerimine on lubatud vaid U20, U28 ja U16-klassis. Selgitav näide: U16-klassis 
mängivad 2005-2006 sündinud mängijad ning väljakumängijatena on lubatud registreerida mitte 
nooremaid kui 2005 sündinud välismängijaid.  
4.9.1 Iga võistkond võib registreerida hooaja alguses piiramatult välismängijaid. Mängule registreerides 
ei ole piirangut palju välismängijaid mängus osaleda võib, eelduseks on korretselt vormistatud Eesti Hoki 
litsents.  
4.9.1.1 Välismängijaks loetakse isikut, kes ei ole alaline Eesti elanik.  
4.9.2. Välismängijat saab registreerida ainult transferkaardi esitamisel Eesti Hokis. 
4.9.3. Välismängija litsents maksab 50 eurot mängija kohta.  
4.9.4. Mängijale, kes elab Eestis ajutiselt ja esitab Eesti õppeasutuse tõendi, kehtib Eesti-sisese mängija 
litsentsitasu. Sama kehtib Eesti passiga mängijale, kes resideerub välismaal, eeldusel, et ta ei osale ühegi 
teise riigi ametlikel meistrivõistlutel. 
4.9.5.  Ajutiselt Eestis elava välismaa kodanikust mängija registreerimisel tuleb vormistada 
nõuetekohane transferkaart. 



   
 

 

4.9.6. Ajutiselt Eestis elava välismaa kodanikust mängija registreerimisel, juhul 
kui ta ei ole varem elu jooksul ühegi riigi ametlikel meistrivõistlustel 
registreeitud, tuleb vormistada tavapärane mängijalitsents ELKV-l ja ENMV-l 
osalemiseks.  
 
5. VÕISTLUSSÜSTEEM 
 
5.1. ELKV ja ENMV-l 2020 - 2021 hooajal toimuvad järgmistes vanuseklassides: 
U18 sündinud aastatel 2003 – 2004 - 3 jääkohtunikku 
U16 sündinud aastatel 2005 – 2006 - 3 jääkohtunikku 
U14 sündinud aastatel 2007 – 2008 - 2 jääkohtunikku 
U12 sündinud aastatel 2009 – 2010 - 2 jääkohtunikku 
U10 sündinud aastatel 2011 – 2012 - 1 jääkohtunik (4 vs 4 poolel jääl väikeste väravatega) 
U8 sündinud aastatel 2013 - 2014 - 1 jääkohtunik (4 vs 4, sinise litriga ühes tsoonis ja väikeste 
väravatega) 
 
5.1.2 . Eesti Hoki kannab jääkohtunike kulud, sekretariaat on vastuvõtva meeskonna kohustus. 
5.2.1. U20 klassi ei registreerunud tänavu ühtegi võistkonda. 
5.2.2. U18 klass - 3 meeskonda - mängitakse 4 ringi. 
5.2.3. U16 klass - 6 meeskonda - mängitakse 2 ringi + 1.-3. ja 4.-6. koht omavahel kaks ringi 
5.2.4. U14 klass  - 8 meeskonda - mängitakse 2 ringi.  
5.2.5. U12 klass - 10 meeskonda - mängitakse IDA ja PÕHI regioonides 2 ringi, mille järgselt 2 paremat 
IDA ja  3 paremat PÕHI grupi võistkonda mängivad veelkord 2 (3. ja 4. ring)  ringi uues, 5 liikmelises 
grupis, alustades 0 punktiga. Sarnaselt mängivad 3 ja 4 ringi ka regioonides grupi tagumisse poolde 
jäänud võistkonnad, s.o IDA 3 ja 4 koht ja PÕHI 4, 5 ja 6 koht. 
5.2.6. U12-Alumine klass – 6 meeskonda – mängitakse (½ väljakul) 4 ringi.  
5.2.7. U10 klass - 9 meeskonda - mängitakse (½ väljakul)  IDA ja PÕHI regioonides 2 ringi, mille järgselt 2 
paremat IDA ja 3 paremat PÕHI grupi võistkonda mängivad veelkord 2 (3. ja 4. ring)  ringi uues, 5 
liikmelises grupis, alustades 0 punktiga. Sarnaselt mängivad 3 ja 4 ringi ka regioonides grupi tagumisse 
poolde jäänud võistkonnad, s.o IDA 3 ja 4 koht  ja PÕHI 4 ja 5 koht. 
5.2.8. U10-Alumine klass - 11 meeskonda – mängitakse (½ väljakul)  2 ringi.  
5.2.9. U8 klass - 7 meeskonda - mängitakse (½ väljakul) 2 ringi. 
 
 
5.3.1. Mänguaja pikkus U20 ja U18 klassis on 3×20 minutit (puhast aega). 
5.3.2. Mänguaja pikkus U16 ja U14 klassis on 3×15 minutit. (puhast aega). 
5.3.3. Mänguaja pikkus U12 klassis on 2x20 minutit (50 min jää aega, kui ei ole enne mängu 
kokkulepitud teisiti). 
5.3.4. Mänguaja pikkus U-10 klassis on 2×20 minutit (50 min jää aega, kui ei ole enne mängu 
kokkulepitud teisiti).  
Mängitakse poolel väljakul ja U10 vanuseklassis mängitakse musta litriga.  
Mänguaja seisakud toimuvad löödud värava puhul või traumaga seotud olukordades. Muudel juhtudel 
kasutatakse jooksvat aega. Nelikuid vahetatakse 90 sekundi tagant kohtuniku/lauakohtuniku 
märguandel. Vahetuse märguanne võib kõlada ±10 sek nii, et ei võetaks ära väravaviskamise võimalust. 
Kui 90 sekundi ± 10 sekundi hetkel on mänguseisak, siis kasutatakse see hetk ära vahetuse tegemiseks.  
Vahetuse korral ei toimu uut lahtiviset, vaid jääkohutnik viskab vahtuspingi vastas oleva poorte suunas 
uue litri, millele vahetusest peale tulnud mängijatel on õigus koheselt järgi uisutada ja mängimist 
jätkata. Teise ehk eelnevalt mängitud litri korjab jääkohtunik üles ja kordab kirjeldatud protseduuri uue 
vahetuse signaalmärguande korral 90 sekundi järel. 
5.3.4.1 U10 klassis tuleb nelikud tähistada erinevate käepaeltega, mis peavad olema hästi nähtavad. 
Nelikute värvid peavad olema märgitud  mängu registreerimislehel. Nelikud tähistatakse kolme erineva 
värviga, iga meeskond kasutab Eesti Hoki poolt saadud 3 erinevat värvi käepaelade komplekti.  
 



   
 

 

Mängijad tuleb märgistada kolme erinevat värvi käepaeltega vastavalt tabelile: 
 1. värv 2. värv 3. värv 
8 mängijat 4 mängijat 4 mängijat  
9 mängijat 4 mängijat 5 mängijat  
10 mängijat 5 mängijat 5 mängijat  
11 mängijat 4 mängijat 4 mängijat 3 mängijat 
12 mängijat 4 mängijat 4 mängijat 4 mängijat 
13 mängijat 4 mängijat 4 mängijat 5 mängijat 
14 mängijat 4 mängijat 5 mängijat 5 mängijat 
15 mängijat 5 mängijat 5 mängijat 5 mängijat 
 
U10 klassis ei tohi mängida rohkem kui üks vahetus järjest, et nelikute vahetmine mängu ajal klapiks ja 
lastel oleks võrdne võimalus saamaks mänguaega.  
Käepaelu võib muuta ainult mängija vigastuse tõttu ja ainult vaheaja ajal, teavitades sellest jää- ja 
lauakohtunikke. Jääkohtunik peab vahetusest teavitama ka vastasvõistkonda.  
Juhul, kui mängijad ei ole korrektselt tähistatud, on väljakukohtunikul õigus mäng peatada või ära jätta.  
Karistuse puhul mängija eemaldatakse vahetuse lõpuni ilma mänguseisakuta ehk ilma vileta.  
Selgitav näide: Kui üks mängija kukutab vastase reeglite vastaselt siis jätkub mäng ilma vileta. Kohtunik 
juhatab vea teinud mängija jäält ära oma pingile ja mäng jätkub koheselt.  
Juhul, kui teine mängija samast vahetusest, juba karistuse saanud võistkonnast, rikub reegleid ja saab 
karistuse, siis mängija jääb jääle edasi mängima ja vastas võistkonnast võib lisada jääle viienda 
väljakumänija mängimaks ülekaalu vahetuse lõpuni. Tekib olukord, kus mängitakse 5 mängijat vastu 3 
mängijat. Karistused aeguvad vahetuse lõppemisega. 
 
5.3.5. Mänguaja pikkus U8 klassis on 3×12 minutit jooksvat aega (50 min jää aega, kui ei ole enne mängu 
kokkulepitud teisiti) 
Mängitakse ühes tsoonis, 4 vs 4 (neli nelja) vastu sinise litriga.  
Nelikuid vahetatakse 90 sekundi tagant kohtuniku/lauakohtuniku märguandel. Vahetuse märguanne 
võib kõlada ±10 sek nii, et ei võetaks ära väravaviskamise võimalust. Kui 90 sekundi ± 10 sekundi hetkel 
on mänguseisak,  kasutatakse see hetk ära vahetuse tegemiseks.  
Vahetuse korral ei toimu uut lahtiviset, vaid jääkohutnik viskab vahtuspingi vastas oleva poorte suunas 
uue litri, millele vahetusest peale tulnud mängijatel on õigus koheselt järgi uisutada ja mängimist 
jätkata. Teise ehk eelnevalt mängitud litri korjab jääkohtunik üles ja kordab kirjeldatud protseduuri uue 
vahetuse signaalmärguande korral 90 sekundi järel. 
5.3.5.1. Mängijad tuleb tähistada erinevate käepaeltega, mis peavad olema hästi nähtavad. Nelikute 
värvid peavad olema märgitud mängu registreerimislehel. Nelikud tähistatakse kolme erineva värviga, 
iga meeskond kasutab 3 komplekti erinevat värvi käepaelu. Käepaelu võib muuta ainult mängija 
vigastuse tõttu ja ainult vaheaja ajal, teavitades sellest lauakohtunikke. Väljakukohtunik peab vahetusest 
teavitama ka vastasvõistkonda. Juhul, kui mängijad ei ole korrektselt tähistatud on väljakukohtunikul 
õigus mäng peatada või ära jätta.  
Karistuse puhul mängija eemaldatakse vahetuse lõpuni ilma mänguseisakuta ehk ilma vileta.  
Selgitav näide: Kui üks mängija kukutab vastase reeglite vastaselt siis jätkub mäng ilma vileta. Kohtunik 
juhatab vea teinud mängija jäält ära oma pingile ja mäng jätkub koheselt.  
Juhul, kui teine mängija samast vahetusest, juba karistuse saanud võistkonnast, rikub reegleid ja saab 
karistuse, siis saadab kohtunik vea teinud mängija jäält ära pingile ja vastas võistkonnal tekib võimalus 
mängida ülekaalu vahetuse lõpuni. Tekib olukord, kus mängitakse 5 mängijat vastu 3 mängijat. 
Karistused aeguvad vahetuse lõppemisega. 
 
Mängijad tuleb märgistada kolme erinevat värvi käepaeltega vastavlt tabelile puntkis 5.3.4.1. 
U8 klassis ei tohi mängida rohkem kui üks vahetust järjest, et viisikute vahetmine mängu ajal klapiks ja 
lastel oleks võrdne võimalus saamaks mänguaega.  
 



   
 

 

 
5.5. PUNTKISÜTEEMID 
5.5.1. ELKV ja ENMV -l annab võit 2 punkti, viik 1 punkti ja kaotus 0 punkti 
5.5.2. Võistkondlikke punkte loetakse kõigis vanuseklassides, et selgitada parim 
vanuseklassi võistkond. U18-U14 klassis on võitja Eesti Meister. Teise ja 
kolmanda koha saanud võistkondi autasustatakse medalitega. U12-U8 klassis 
selgitatakse parim võistkond, kellest saab karikavõitja ja teist ning kolmandat kohta ei autasustata eraldi.  
5.6. ENMV võitja ja kogu paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide liitmise teel. 
5.7. Võrdsete punktide korral arvestatakse: 
Omavaheliste mängude punkte 
Omavahelisi võite 
Omavahelist väravate vahet 
Üldist võitude arvu 
Üldist väravate vahet 
5.8. Mängijate paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide liitmise teel ainult U18-U14 klassides. 
U12-U8 klassides ei loeta personaalset statistikat. Protokollli märgitakse vaid skoor ja karistusete arv ja 
minutid.  
5.8.1 Löödud värav annab 1 punkti ja sööt annab 1 punkti. 
5.8.2. Võrdsete punktide korral arvestatakse: 
Löödud väravate ja söötude omavahelist suhet 
 
6. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KORRALDUS 
 
6.1. ELKV ja ENMV viiakse läbi ajavahemikul 03. oktoober 2020 – 16. mai 2021.a. 
6.2. ELKV ja ENMV viiakse läbi mängukalendri alusel. 
6.3. ELKV ja ENMV viiakse läbi argipäevadel algusega alates 17:30 kuni 20:00, nädalavahetustel algusega 
10:00 kuni 20:00. 
6.3.1. ELKV ja ENMV mängukalendri edastab klubidele Eesti Hoki ainult kodulehe (www.eestihoki.ee) 
thorgate.icehockey.eu vahendusel. 
6.3.2. Peale hooaja mängukalendri kinnitamist, saab muudatusi teha ainult Eesti Hoki. Meeskonnad 
saavad taotleda mängu kuupäeva/aja muutmist erandjuhtudel/objektiivsetel põhjustel esitades selle 
jaoks kuni 4 ööpäeva enne mängu toimumise aega taotluse koos põhjuste kirjeldusega ja tõenditega 
Eesti Hoki e-posti aadressile aare@eestihoki.ee.   
Mängijate või treenerite haigestumine ei ole põhjus mängude edasi lükkamiseks või ära jätmiseks. 
6.3.3. Erandjuhul saab iga meeskond taotleda mängukalendri muudatust kuni kaks korda ühe hooaja 
jooksul.  
6.4. Kui külalisvõistkond jääb ettenägematute asjaolude tõttu mängule hiljaks (jääle mitteilmumine 
mängu algusajaks) peab vastuvõttev meeskond tegema kõik, et mäng toimuks samal päeval algusega 
enne kella 20:00. 
6.5. Kui meeskond ei ilmu mängule, määratakse klubile trahv vastavalt Distsiplinaar sanktsioonide 
määradele ja fikseeritakse tehniline kaotus.   
6.6. Teistkordne, mõjuva põhjuseta mängule mitteilmumine, toob kaasa topelt trahvid ja meeskonna 
automaatse võistlustelt eemaldamise. 
6.7. Kõik situatsioonid, kus võistluskalendri mäng on jäänud toimumata ja üks osapool esitab 
pretensiooni tehtud materiaalsete kulutuste kohta, kuuluvad läbivaatamisele Eesti Hoki juurde kuuluvas 
Distsiplinaarkomisjonis (DK).  
6.8. Protokolli kantakse maksimaalselt 20 mängijat ja 2 väravavahti, väljaku- ja lauakohtunikud. 
6.8.1. Mängu protokolli märgitakse lisaks väravalööjatele, -söötjatele ja karistustele ka väravavahtide 
väravas oleku ajad ja tõrjed, mis on lauakohtunike ülesanne.  
Erandid on U12-U8 klassis, kus kohtunik märgib ära mängu seisu ja peronaalsed karistused ning väljaku- 
ja lauakohtunikud, mängus visatud väravad pannakse protokolli fantoommängija nime all „Löödud 
Värav”. 
6.8.2. ELKV ja ENMV mängudes on mängijate minimaalseks arvuks: 



   
 

 

U12 klassis (4 vs. 4) on 8 väljakumängijat ja 1 väravavaht,  
U10 klassis (4 vs. 4) on minimaalseks mängijate arvuks 8 väljakumängijat ja 1 
väravavaht,   
U18-U12 klassides on minimaalne mängijate arv 8 ja 1 väravavaht. 
6.8.3. Kui mängu jooksul saab väravavaht vigastada ja teist, mänguvormis 
väravavahti ei ole koheselt võistkonnal väljakule saata, jätkatakse mängu kuue 
väljakumängijaga. Väljakumängija ümberriietumiseks väravavahi vormi, mänguseisakut ei toimu. 
Väravavavahti saab asendada ainult mängu protokolli kantud väljakumängija. 
6.8.4. Juhul kui teine väravavaht saab mängu käigus vigastada, antakse vastavalt IIHF reeglile nr. 417, 
mängu protokolli kantud väljakumängija ümberriietumiseks aega 10 minutit.  
6.8.5. U16-U8 klassides saavad mängida lapsed vastavalt vanusegruppide sünniaastatele. Nende 
vanuseklasside võistlustel tohivad osaleda ühe aasta võrra nooremad mängijad, v.a. väravavahid, kellele 
puudub vanusepiirang. Lisaks tohib võistkonnas kaasa mängida kuni 3 mängijat, kes on vanuseklassi 
jaoks ühe sünniaasta võrra vanemad juhul, kui nad on süninud varasema aasta kolme viimase kuu 
jooksul.   
Selgitav näide: U12 klassis mängivad 2009-2010 aastatel sündinud lapsed ja U12 klassis ei tohi mängida 
noorem, kui 2010. aastal sündinud laps, aga väravavaht võib olla sündinud ka hiljem kui 2010. aastal. 
Lisaks võib kaasa mängida kuni kolm 2007 sündinud last, kes on sündinud aasta viimase kolme kuu 
jooksul. 
6.8.6. Mängija, kes on vanusegrupi vanusest üks aasta noorem, saab mängida vanemas vanuseklassis 
ainult peale lapsevanema poolt digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamist Eesti Hoki aadressil 
info@eestihoki.ee.  Vastutust traumeerimise korral kannab lapsevanem, kes avalduse esitas. 
6.8.7. U18 klassi mängija, kes on vanusegrupi vanimast east noorem 3 või enam aastat, saab mängida 
ainult peale lapsevanema poolt digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamist Eesti Hoki aadressil  
info@eestihoki.ee. Vastutust traumeerimise korral kannab lapsevanem, kes avalduse esitas. 
6.8.8. Vanema vanusegrupi mängija tohib mängida noorema vanusegrupi meeskonna eest juhul kui ta 
on sündinud aasta kolme viimase kuu jooksul ja meeskonnas ei tohi olla rohkem kui 3 vanema vanusega 
mängijat.  Erandjuhuks on eriluba tüdrukutele, kes võivad olla kuni 1 aasta antud vanusegrupist 
vanemad. 
6.8.9. Kõik võimalikud meeskonna treenerit asendavad isikud peavad olema registreeritud hooaja 
alguses (kuni 6 inimest) ja märgitud registreerimislehel vastutava isikuna. Isikutel, kes ei ole eelnevalt 
registreeritud, on mängu ajal vahtuspingil viibimine keelatud. Reegli eiramisel on väljakukohtunikul 
õigus mäng peatada või lõpetada. 
6.8.10. Mängijaandmete võltsimise eest mängude ajal (näiteks: mängule on registreeritud üks mängija 
kuid tema eest mängib teine) kannab vastutust mängu eest vastutav treener. 
6.8.10.1. Mängijaandmete võltsimise juhtumit kinnitab mängu kohtunik tuvastades mängijate 
andmebaasi andmete põhjal nime ja isiku mittevastavust ning esitades vastava raporti DK-le. Karistus 
määratakse vastavalt Distsiplinaar sanktsioonide määradele. 
6.8.11. Enne mängu algust täidab iga meeskond Eesti Hoki mängu registreerimislehe. Registreerimisleht 
peab olema täidetud, väljaprinditud ja edastatud mängu sekretariaati hiljemalt 30 minutit enne mängu 
algust. 
6.9. ELKV ja ENMV seotud kulud ja kohustused: 
6.9.1. Eesti Hoki kuludeks on – juhtimiskulud, väljakukohtunike tasustamine, auhinnad ning eriauhinnad. 
6.9.2 Eesti Hoki tagab kohtunike kvalifikatsiooni omandamise ja tõstmise vastavalt IIHF nõudmistele. 
Kohtuniku vastavust tõestab vastav kanne Eesti Hoki elektroonilises kohtunike registris. 
6.9.3. Eesti Hoki määrab kohtunikud ELKV ja ENMV mängudele U20-U12-A vanuseklassides.U12-B-U8 
vanuseklassides määrab jääkohutniku vastuvõttev klubi. Jääkohutnikke tasustab Eesti Hoki. 
Lauakohutnikud peavad tegema kindlaks, et kõik jääkohutnikud saaksid protokolli märgitud.  
6.10. Vastuvõtva meeskonna kohustused: 
6.10.1. Kindlustama võistluskorras väljaku broneerimise, jää üüri tasumise, jääpuhastuse, sekretariaadi 
(sekretäri ja ajamõõtja) ja eraldi riietusruumi kohtunikele. 
6.10.2. Kindlustama meditsiinilise valve. Meditsiinilist valvet võib teostada isik, kes on läbinud vähemalt 
16-tunnise esmaabi väljaõppe kursuse ja iga kolmas aasta vähemalt 6-tunnise täiendõppe. 



   
 

 

6.10.3. Vastutama korra ja pealtvaatajate, mängijate ning kohtunike ohutuse 
eest. 
6.10.4. Peab mängima registreerimislehel teatatud kodumängude vormis. 
6.10.5. Vajadusel aitama leida kohtunikele ja külalismeeskondadele majutuse 
nende endi kulul. 
6.11. Klubid peavad esitama Eesti Hoki hooaja lauakohtunike nimekirja koos 
kontaktidega. Nimekiri peab olema esitatud hiljemalt 28. septembriks 2020. 
6.12. Klubid peavad esitama Eesti Hoki nimekirja mängijatest vanuses alates 15. eluaastast, kes 
soovivad olla noorteklasside mängude kohtunikud. Iga klubi peab kindlustama vähemalt kaks 
soovijat. Nimekiri peab olema esitatud hiljemalt 28. septembriks 2020. 
6.13. Soovituslik on vastuvõtva meeskonna poolt korraldada mängudest videosalvestus.  
6.14. Hooajal 2020/2021 on keelatud mängude järgselt jää peal mängijatel suruda vastasvõistkonna 
mängijate kätt COVID-19 viiruse leviku tõttu. Mängujärgselt tuleb vastasvõistkonna mängijaid tänada 
jäähokikindas käte kokku löömisega. 
 
7. DISTSIPLINAARKÜSIMUSED. 
 
7.1. Distsiplinaar- ja finantssanktsioone võib rakendada klubide, klubide juhtkondade, treenerite, 
mängijate ja teiste klubide võistkondade ametlike esindajate suhtes Eesti Hoki juurde moodustatud DK 
vastavalt kinnitatud distsiplinaarsanktsioonide määradega. 
7.2. Distsiplinaarküsimuste lahendamiseks võtmine, distsiplinaarsete sanktsioonide määramiseks DK-s 
toimub kui: 
7.2.1. mängu kohtunik on teinud raporti; 
7.2.2. Eesti Hoki esindaja on teinud raporti; 
7.3. DK-l on õigus määrata täiendavaid karistusi mängija või meeskonna esindaja või pealtvaataja poolt 
tehtud rikkumistele enne ja pärast mängu. Hoolimata sellest, kas kohtunik on intsidendi protokollis 
fikseerinud või mitte. 
7.4. Soome meistrivõistlustel saadud mängukaristuse perioodil ei tohi karistada saanud mängija kaasa 
mängid ELKV ja ENMV-l. Eraldlikult tohib mängida kaasa karistuse saanud mängija, kui on alanud jõulu 
paus või kui Soome hooaeg on lõppenud.  
 
8. PROTESTIDE ESITAMISE JA LÄBIVAATAMISE KORD. 
 
8.1. Protesti fikseerib võistkonna esindaja kohe peale mängu lõppu kohtuniku raporti blanketile, mida 
kinnitab mängu peakohtunik oma allkirjaga. 
8.2. Protesti menetlemiseks peab protesti algataja tegema Eesti Hoki arveldusarvele sissemakse 65 
eurot. 
8.3. Protest peab laekuma kirjalikus vormis 24 tunni jooksul koos makset kinnitava dokumendiga Eesti 
Hoki aadressil info@eestihoki.ee. 
8.4. Protest peab olema allkirjastatud digitaalselt klubi juhtkonna poolt. 
8.5. Proteste menetleb DK. 
8.6. DK võib kutsuda, vastavalt vajadusele, protesti menetlemisele huvitatud osapooli. 
8.7. Protest peab olema sisuline ja kinnitatud objektiivse dokumentatsiooniga ning vajadusel 
videomaterjalidega. 
8.8. Ei käsitleta proteste, mille aluseks on kohtuniku otsused: 
8.8.1. Tsoonide fikseerimisel; 
8.8.2. Lahtiviske koha õigsuse määramisel; 
8.8.3. Karistuste määramisel; 
8.8.4. Visatud väravate õiguspärasusel; 
8.9. Eesti Hoki juurde moodustatud DK lahendab protestid vahekohtuna. ELKV ja ENMV -st osavõtvad 
meeskonnad annavad nõusoleku alluda DK vahekohtule esitades registreerimisavalduse võistlustele. DK 
otsused on lõplikud ja neid ei saa edasi kaevata. 



   
 

 

8.10. Kui klubi, kes andis protesti menetlusse, kutsub protesti tagasi enne selle 
käsitlemist, tagastatakse sissemaks 50% ulatuses ja Distsiplinaarsanktsioone ei 
järgne. 
 
 
9. AUTASUSTAMINE. 
 
9.1. ENMV U18-U14 vanuseklassi kolme esimest meeskonda autasustatakse medalitega. ELKV-l U12-U8 
vanuseklassides saavad kõik mängijad väikesed meenemedalid ja iga grupi võitnud võistkond väikese 
karika. 
9.2. Komplektides olevate medalite arv on võrdne registreeritud mängijate arvuga. Maksimaalselt 
kuulub komplekti 24 medalit U18-U14 vanuseklassis koos treeneritega. U12-U8 klassis on medalite arv 
võrdne registreeritud mängijate arvuga. Maksimaalselt kuulub komplekti 22 medalit U12-U8 klassis koos 
treeneritega. 
9.2.1. Välja arvatud juhul, kui mängija ei ole osalenud üheski mängus. 
9.2.2. Klubi, kellele kuulub meeskond, kinnitab medalisaajate arvu. 
9.2.3. Kolme esimese meeskonna treenereid autasustatakse medalitega. 
9.3. ELKV esimest meeskonda autasustatakse karikaga. 
9.4. ENMV U18-U14 klassi parimat väravavahti, kaitsemängijat ja ründemängijat autasustatakse 
eriauhinnaga. 
9.5. Hooaja autasustamine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal klubide hooaja lõpuüritustel. 
 
Koostanud: Rainer Komi 

Kinnitanud: Aare Hommik  


