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Mängude läbiviimise kord 
Allolev on ettenähtud mängu eelne ajakava kõikidel Eesti Mesitriliiga (edaspidi 
EML) mängudel.  
Jäähalli tabloo kell on kohustuslik kõikide tegevuste jaoks. Tabloo kellaaeg peab 
olema sünkroniseeritud teleülekannete esitajatega. Kõik EML seotud osapooled on 
kohustatud järgima allolevaid protseduure ja ettenähtud ajakava tagamaks 
mängueelse programmi, mängu ja mängujärgsete tegevuste toimumise 
ettenähtud moel. 
Meeskondade ja kohtunike jääle mineku ajad tuleb märkida vastavalt sellele, kui 
kaua neil kulub riietusruumist jääle jõudmiseks. Kõik allolevad ajad on märgitud 
minutitena, seega -60.00 tähendab 60 minutit enne mängu ettenähtud algust. 
 

Aeg Tegevus 

Jumbotroni 
ekraan/ 

Teleülekanne 
(ülekande puhul) 

 
Muusika / 
Teadustaja 

-60:00 

 
Ametlik lauakohtunik toimetab täitmata 
MEESKONDADE KOOSSEISU ankeedid (KA1) 
osalevatele meeskondadele. 
 

60 minuti loendur 
mängu alguseni 

Hallis mängib 
muusika 
(valikuline) 

-45:00 
Meeskonnad esitavad täidetud ja peatreeneri 
poolt allkirjastatud KOOSSEISU ANKEEDI 
(KA1) ametlikule lauakohtunikule 

  

-43:00 Täis valgustuse sisselülitamine (juhul kui enne 
oli vähendatud) 

  

-40:00 

Mõlemad meeskonnad alustavad 
jääsoojendusega. Teadustaja tervitab 
pealtvaatajaid 
 

40 minutit näitab 
loendur mängu 
alguseni 

Muusika mängib 
soojendusel 
(valikuline) 
 
Teadustaja 
tervitab 
pealtvaatajaid 

-21:00 

Ühe minuti hoiatussignaal meeskondadele. 
Kodumeeskond korjab (või korraldab) 
soojenduslitrid ja liigutab väravad väljaku 
äärde 

  

-20:00 Meeskonnad on lahkunud jäält ja algab jää 
puhastus 

20 minuti loendur 
mängu alguseni 

 

-20:00 

Meeskonnad esitavad alustava viisiku ja 
meeskonna kaptenid ALUSTAVA KOOSSEISU 
ankeediga (KA2) ametlikule lauakohtunikule. 
TV ülekande kommentaatoritele avaldatakse 
koosseisude koopiad (KA2) 

  

-10:00 
Puuritakse ja paigaldatakse mänguväravad. 
Kodumeeskond korraldab (ka mängu 
vaheaegadel) 

  

-05:00  TV signal algab  -
avamiseanimatsioon 

 

-04:30 
Meeskondadele antakse märku, et jääle 
minekuni on 1 minut. Kohtunikud lahkuvad 
riietusruumist ja liiguvad jääle 

 
Teadustaja 
tutvustab 
külalisvõitkonda 
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-03:30 Kohtunikud astuvad jääle, meeskonnad 
lahkuvad riietusruumidest 

 
Teadustaja 
tutvustab 
kohtunikke 

-02:30 Külalismeeskond astub jääle  Muusika mängib 

-02:00 Kodumeeskond astub jääle  
“Kodumeeskonn
a” muusika 
mängib 

-01:00 
Meeskonnad rivistuvad sinistele joontele Eesti 
Vabariigi hümni kuulamiseks. Kiivrid peast ja 
vaade lipule. 

 

Teadustaja 
informeerib 
meeskondi 
rivistumakas 
sinisele joonele. 
Mängib Eesti 
Vabariigi hümn 

-00:30 
Meeskondade kaptenid tervitavad teineteist ja 
kohtunikke. 

  

-00:30 

Meeskonnad lõpetavad enda mängueelsed 
meeskonnarituaalid ja siirduvad 
vahetuspingile. Alustavad viisikud kogunevad 
kesktsoonis. 

 

Teadustaja 
tutvustab 
alustavaid 
viisikuid. 

-00:15 
Kohtunik vilistab ja viisikud valmistuvad 
lahtiviskeks. 

  

-00:00 Litter kukub jääle   

 
 


