
Põlva - Võru ÜHISLIIGA 
k o r v p a l l i  meistrivõistlused 

 

I  EESMÄRK 
1. Elavdada korvpalli harrastamist Põlva ja Võru maakonnas. 
2. Selgitada Põlva-Võru Ühisliiga 2022.a. meister. 
II AEG JA KOHT 
3. Põlva–Võru Ühisliiga korvpalli meistrivõistlused toimuvad vastavalt ajakavale 12.veebruarist kuni 16.aprillini 2022 
Põlva ja Võru maakonna võimlates. 
III OSAVÕTJAD 
4. Põlvamaa võistkondade eest võivad mängida kõik Põlva maakonna spordiklubide, omavalitsuste, asutuste-firmade, 
koolide meeskonnad. Meeskonda võivad kuuluda Põlva maakonnas elavad, töötavad, õppivad, Põlva maakonnast 
mujale õppima-tööle läinud mängijad. Erimeelsute korral otsustab mängija osalusõiguse võistkondade esindajate 
koosolek. 
5. Võistkonnal on õigus registreerida 3 võõrmängijat. Mänguks saab protokolli  kanda 2 võõrmängijat. Võõrmängija 
tähendab teisest maakonnast pärit mängijat. 
6. Võistkonda kuuluvus vaba. Võistlussarja vältel esindab võistleja ainult ühte võistkonda. 
7. Võistkonna suurus on piiramatu, võistlusprotokolli kantakse 12 mängija nimed. Üldregistreerimislehe, mis tuleb 
esitada kas päev enne esimese mängu toimumist või hiljemalt 10.veebruariks 2022 meiliaadressil 
davis13345@gmail.com, mille kinnitab võistluste peakohtunik. 
8. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise. 
IV VÕISTLUSTE SÜSTEEM 
9. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele korvpalli võistlusmäärustele. 
10. Osaleb 8 võistkonda. Mängitakse üheringiline turniir, millele järgnevad kohamängud 1-2, 3-4 jne. 
Kohamängud toimuvad 16.aprillil 2022 Parksepa saalis.  
11. Ajakava on paika pandud ja mängupäevi muuta ei saa. Erandina ainult konkreetse päeva mängude järjekorda. 
12. Loobumisvõidu tulemuseks on 20 : 0. 
13. Võistluspalli valib mängu vanemkohtunik. 
14. Ühtset värvi võistlussärgi korral vahetab särgi väljaku “peremees” (eespool nimetatud võistkond). 
15. Võrdse arvu punktide korral kahe võistkonna puhul arvestatakse omavaheliste mängude punkte, omavaheliste 
mängude korvide vahet, üldist korvide vahet. Kolme ja enam võistkonna võrdsete punktide korral arvestatakse 
omavaheliste mängude punkte, omavaheliste mängude korvide vahet, üldist korvide vahet. 
16. Kui selgub, et võistkond on kasutanud mängudes valet mängijat, siis võistkond kõrvaldatakse turniirilt ja tulemus 
tühistatakse. 
17. Protest (100.- eurot) esitada peale mängu lõppu kirjalikult peakohtunikule, selle kohta tehakse märge 
võistlusprotokolli, informeeritakse mängu juhtinud kohtunikke ja vastasvõistkonna esindajat-kaptenit. Protest 
lahendatakse koos asjaosaliste, mängu juhtinud kohtunike, peakohtuniku (Davis Kostõgov) enne järgmise vooru mängu. 
Protesti positiivse lahenduse korral saab protesti esitaja raha tagasi, vastasel juhul jääb raha korralduskuludeks. 
V AUTASUSTAMINE 
18. Põlva-Võru Ühisliiga kolme paremat võistkonda autasustatakse karikatega ja mängijaid medalitega.  
VI MAJANDAMINE 
19. Põlva-Võru Ühisliiga osavõtumaks on 60€ võistkonna kohta. 
Vooru läbiviimisega seotud kulud kannavad vastutavad võistkonnad. Iga võistkond saab tasuda 4 mängu eest. 
VII ÜLDISELT 
20. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos võistkondade 
esindajatega. Võistluste peakohtunik on DAVIS KOSTÕGOV (5294002), peasekretär Ingrid Muuga (5175848). 
Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga võistleja ise. Kui tunned ennast tõbisena (nohu, köha, palavik), siis jää 
koju! Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva  juhendiga, lubab avalikustada 
võistlustulemused ning kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. 

Võistkondade esindajad: 
1. Kanepi vald Siim Sellis   5541527 
2. Räpina Spordikool   Ants  Järv   58372382 
3. Roofix Elari Asi   5211986 
4. Parksepa SK / Võru Kalev Palo   5103636 
5. Pühajõe Anti Ossis   56455735 
6. KK Rõuge    Silver Näkk    5030785 
7. Antsla Jaanus Pruuli   5045749 
8. Forega Logistics   Rasmus Kolling 53489234 
                                                        
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT 


