MINIKÄSIPALLIFESTIVAL 2020
28. märts 2020 toimub traditsiooniline Minikäsipallifestival 2020 minikäsipalliturniir. Võistlus toimub
nii tütarlastele kui noormeestele vanuseklassis 2010, 2011 ja 2012. Kui 2012 võistkondi
eelregistreerib vähe suunatakse 2012 vanuseklassi võistkonnad korraldajate poolt mängima 2011
vanuseklassi arvestusse.
Minikäsipallifestival 2020 mängud toimuvad Tartus, Tartu Ülikooli spordihoones 28.03.20 kõige
varem algusega kell 09:30. Võistlused peetakse maksimaalselt viiel väljakul, koos erinevate
lisategevustega.
Võistlustel osalemise tingimused:
1. iga mängija võib esindada ainult ühte oma klubi võistkonda ja ta võib mängida sellel
võistlusel ainult ühes vanuseklassis;
2. vanemas vanuseklassis võivad nooremad kaasa mängida, kuid mängija võib mängida kogu
võistluse vältel ainult ühes vanuseklassis ja ühes võistkonnas;
3. nooremas vanuseklassis vanemad mängijad kaasa mängida ei tohi, mittereeglipärasele
mängimisele järgneb trahv 100 eurot üks vale vanusega kaasamängija ja võistkonna
võistlustelt kõrvaldamine;
4. iga osalema registreeritud võistkond võtab endale kohustuse ka võistlustel osaleda,
loobumise korral tuleb tasuda trahvi suurusega 300 eurot üks loobuv võistkond;
5. igal treeneril võib olla ühel võistlusel juhendada kuni maksimaalselt kaks võistkonda, et oleks
tagatud noorkäsipallurite õpetamine ning samas ka nende heaolu võistlusareenil.
6. mängule mitte õigeaegne jõudmine ehk hilinemine võrdub vastasvõistkonna võiduga 10:0;
7. võistluspaigast lahkumine enne võistluste lõppu, loetakse loobumiseks ja sellele järgneb
trahv 100 eurot;
8. võistlustele mitteilmumine võistluspäeval loetakse loobumiseks, millele järgneb vastav trahv;
9. osalevate klubide võistkonnad vastutavad nii oma võistkonna mängijate tervisliku seisundi
kui ka heaolu ning ohutuse eest ja ka lisaks oma võistkonna liikmete korrektse ja viisaka
käitumise eest kogu võistluse vältel;
10. kõikidel võistkondadel peab võistlustel kaasas olema oma võistkonna tarbeks
meditsiini/esmaabi vahendid;
11. võistluspaigas inventari või mõne muu asja/eseme rikkumise, määrimise või lõhkumise eest
esitatakse klubile arve hüvitamaks tekkinud kahjud ja klubi kohustub selle viivitamatult
tasuma;
12. pallid, millega mängitakse selleks mitte ette nähtud alal konfiskeeritakse ja neid ei tagastata.
Võistluste tingimused:
1. Ühe võistkonna suurus on kuni 8 mängijat + 1 treener = 9 inimest;
2. Võitluspaika saabudes tuleb treeneril esitada korraldajatele KORREKTSELT täidetud mängijate
registreerimise leht;
3. Mängitakse käesoleva hooaja Miniliiga võistlussarja reeglite järgi (lisatud antud faili lõppu)
4. Mänguväljakul mängu ajal on neli väljakumängijat + 1 väravavaht, ülejäänud on
vahetusmängijad;

5. Mäng mängitakse ühe poolajaga, mänguaeg märgitakse ajakavas;
6. Enne mängu algust tuleb oma võistkond üles rivistada ja vastasvõistkonda korrektselt
tervitada (õpime käituma nagu suured käsipallurid) kaasa arvatud treenerid ning pärast
mängu lõppu tuleb vastasvõistkonda tänada hea mängu eest (ka see on tähtis osa suureks
käsipalluriks saamisel) ja patsu lüüa;
7. Tulemuste arvestamine:
 võit annab 2 punkti, viik 1 punkti ja kaotus 0 punkti;
 juhul kui kaks või enam võistkonda koguvad võrdselt punkte, siis määrab
paremusjärjestuse antud etapil
 omavahelis(t)e mängu(de) punktid antud etapil;
 omavahelis(t)e mängu(de) väravate vahe antud etapil;
 suurem visatud väravate arv omavahelis(t)es mängu(de)s;
 kõikide mängude väravate vahe antud etapil;
 suurem visatud väravate summa antud etapil;
 loos
8. Eraldi autasustamist ei toimu. Auhinnad saab korraldajatelt kätte auhinna-alast pärast
võistkonna viimast mängu enne spordisaalist lahkumist
9. Võistlusklassid:
- Tüdrukud 2010
- Tüdrukud 2011
- Tüdrukud 2012
- Noormehed 2010
- Noormehed 2011
- Noormehed 2012
10. Võistlustel osalemiseks palume registreerida oma klubi võistkonnad, kasutades selleks
registreerimise lehte, mis tuleb saata e-maili teel priit@handball.ee lõpptähtajaga
17. veebruar 2020.a. kell 23:59.
11.Võistkonda, millel pole märgitud klubi poolt vastutavat treenerit ja tema kontaktandmeid
võistlustele osalema ei registreerita ja osalema ei lubata.
Miniliiga võistlussarja mängureeglid:
 Miniliiga võistlussarja võistlustel võib erinevalt minimängudel algajatele mängida
kaitsetegevust. See tähendab, et võib kasutada käsi üldistest käsipallireeglitest lähtuvalt.
 Kasutatakse keskjoone reeglit ehk pärast värava saavutamist peavad värava saavutanud
võistkonna liikmed minema oma väljakupoolele ja võivad uuesti asuda kaitsetegevusse peale
vastaste väravavahi poolt palli mängu panekut. Ei pea ootama, millal vastane jõuab nende
väljakupoolele.
 Väravavaht ei pea ootama, millal värava saanud vastasmängijad jõuavad oma väljakupoolele
ja võib palli koheselt mängu panna. Kui väravavaht paneb palli mängu enne kui vastased
jõuavad oma väljakupoolele, siis võivad kaitsva meeskonna mängijad koheselt asuda
kaitsetegevusele ilma oma väljakupoolele minemata.
 Väravavaht võib palli panna mängu ükskõik millisest kohast väravavahi alas.
 Väravavaht ei tohi ületada keskjoont.
 Palli ei tohi hoida kauem kui 3 sekundit.








Palli ei tohi sööta tagasi väravavahile väravaalas.
Palliga ei tohi teha rohkem kui 3 sammu.
Mängitakse 0 (MINI) suurus mängupalliga.
Mängitakse vähendatud väljakutel 11-13 m x 18-20 m.
Mängitakse minikäsipalliväravatega 240 cm x 160 (170) cm.
Mänguväljakutele märgitakse keskjoon ja 5 m joon (kas kaarjoon või sirge joon) küljejoonte
vahel.
 http://activities.eurohandball.com/hb4all/content/1MiniHB/EHFMinihandballBrochure.pdf

