KOOLIDEVAHELINE JÄÄHOKITURNIIR KULDLITTER
JUHEND
1. VÕISTLUSTE EESMÄRK.
1.1. Selgitada koolide seas välja turniiri Kuldlitter võitjad.
1.2. Populariseerida jäähokit Eestis.
2. VÕISTLUSTE ORGANISEERIMINE.
2.1. Võistluste organiseerimist ja juhtimist teostab Eesti Hoki.
2.2. Kogu võistlusteks vajamineva varustuse, võistlussärgid, hokikepid, litrid ja muu
vajaliku korraldab Eesti Hoki.
2.3. Võistlused viiakse läbi käesoleva juhendi alusel.
2.4. Kogu ametlik kirjavahetus toimub e-posti kaudu.
3. VÕISTLUSTEST OSAVÕTU KORD.
3.1. Jäähokiturniirist Kuldlitter saavad osavõtta kõikide Eesti koolide õpilastest
komplekteeritud 8-liikmelised võistkonnad, mis koosnevad nende koolide 1.-5. klassi
õpilastest.
3.2. Võistluspäeval peavad kõikidel mängijatel olema kaasas õpilaspiletid.
3.3. Kolm (3) päeva enne võistluste toimumist peavad osalevad koolid saatma Eesti
Hoki osalevate õpilaste nimekirja koos nende pikkuste ja jalanumbritega.
4. VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE
4.1. Jäähokiturniirist Kuldlitter osavõtvate meeskondade registreerimine lõpeb
28.02.19.a.
4.2. Eesti Hokil on õigus lubada mõjuvatel põhjustel alati meeskondi lisaregistreerida.
4.2.1. Meeskonna registreerimiseks on vaja saata vabas vormis sooviavaldus Eesti
Hoki eposti aadressile info@eestihoki.ee.
4.3.1. Lisaregistreerimise taotlus tuleb saata vabas vormis eposti aadressile
info@eestihoki.ee.

5. VÕISTLUSSÜSTEEM
5.1. Koolidevaheline jäähokiturniir Kuldlitter toimub 1.-5. klassi õpilastele.
5.2. Ühel turniiril osalevad korraga nelja (4) kooli kaheksa (8) liikmelised võistkonnad.
5.4. Mängitakse jäähokiväljaku ühes tsoonis 4 vastu 4 (1 jääkohtunik) väikeste
väravatega (ilma väravavahtideta).
5.5. Nelja (4) kooli turniiridel mängivad kõik meeskonnad omavahel läbi ühe korra.
5.6.Mänguaja pikkus on 20 minutit (musta aega). Nelikuid vahetatakse ~90sekundi
tagant kohtunikumärguande peale. Vahetuse märguanne võibkõlada ± 10 sek nii, et
ei võetaks ära väravaviskamise võimalust. Kui 90 sekundi ± 10sekundi hetkel on
mänguseisak, siis kasutatakse see hetk ära vahetuse tegemiseks.
5.4. Jäähokiturniiril Kuldlitter annab võit 2 punkti, viik 1 punkti ja kaotus 0 punkti.
5.5. Jäähokiturniiri Kuldlitter paremusjärjestus selgitatakse kohalike turniiride teel. Kui
osaleda soovib rohkem kui neli (4) kooli, korraldatakse mitu turniiri. Võitja osaleb
Kuldlitter finaalturniiril, kus selgitatakse välja koolidevahelise jäähokiturniiri Kuldlitter
võitja.
5.6. Võrdsete punktide korral arvestatakse:
Omavaheliste mängude punkte
Omavahelisi võite
Omavahelist väravate vahet
Üldist võitude arvu
Üldist väravate vahet
6. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KORRALDUS
6.1. Koolidevaheline jäähokiturniir Kuldlitter viiakse läbi ajavahemikul 01. veebruar–
30. aprill.
6.2. Koolidevaheline jäähokiturniir viiakse läbi turniiridena. Igal turniiril osalevad
korraga kuni neli (4) kooli meeskonnad.
7. AUTASUSTAMINE
7.1. Kuldlitri regionaalsete turniiride võitjaid autasustatakse medalitega.
7.2. Kuldlitri üldvõitjat autasustatakse medalite ja karikaga.

