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Juhend 

1. Eesmärk. 
Sportimisharrastuse ja korvpalliharrastuse ergutamine TÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas. 

2. Aeg ja koht. 
Võistlused toimuvad laupäeval, 19. novembril 2016 TÜ spordihoones Ujula 4, algusega kell 

10.00. Võistluste mandaat ja osavõtumaksu tasumine kell 9.30-9.55 

3. Korraldamine. 
Võistlust organiseerib TÜ Akadeemiline Spordiklubi. 

Turniiri peakorraldajad on Kaiti Vasiljeva ( tel. 53988447; e-mail kaiti.vasiljeva@gmail.com) 

4. Osavõtjad. 
Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel TÜ üliõpilased, töötõendi esitamisel 

TÜ töötajad.  

5. Võistluste süsteem. 
Võistlused toimuvad mees- ja naiskondade  arvestuses eraldi. Võistkond koosneb 

maksimaalselt 4 mängijast (3 väljakumängijat ja 1 vahetusmängija). Kusjuures meeskondades 

võivad osaleda ka naismängijad. Võistlused toimuvad võistkondadele 3×3 tänavakorvpalli 

reeglite järgi ühe korvi all. Võistluste lõplik süsteem ja ajakava selgub 30 minutit enne 

võistluste algust koha peal.  

6. Reeglid.  

Mängu alguses loositakse rünnaku õigus. Iga uut rünnakut alustatakse kolmepunktijoone 

tagant palli check´iga. Palli vaheltlõike puhul peab enne rünnaku alustamist palliga mängija 

käima kolmepunktijoone tagant läbi.  

Mänguaeg on 10 minutit jooksvat aega või kuni võistkond kogub 12 punkti.  Mängu viimane 

minut on puhas aeg ja mänguaeg seiskub iga tabava korvi järel või kui pall on surnud. Kui 

mänguaja lõppedes on seis viigiline, siis loositakse palli valdamise õigus ja võidab esimesena 

korvi saavutanud võistkond ehk kehtib nn. äkksurma reegel.  

Iga resultatiivne vise annab ühe punkti, kolmepunktijoone tagant saavutatud korv kaks punkti. 

Naismängijatel, kes mängivad meeste võistkonnas annab saavutatud korv topeltpunktid ehk 

vastavalt kaks ja neli punkti.  

Kui mängijale tehakse viskel viga, järgneb vabavise, kui vise oli resultatiivne järgneb 

vabavise. Kui võistkonnal on viie vea limiit täis, siis iga järgnev viga annab ühe vabaviske. 

Kui võistkonnal on tehtud 8 viga peab üks mängija mängust lahkuma (teine 10 vea korral). 

Pärast viimast vabaviset saab palli vastasvõistkond. Juhul kui kohtunik fikseerib ebasportliku 

vea, saab kannatanud meeskond ühe vabaviske ja lisaks palli tagasi.  



  

Igal võistkonnal on õigus ühele 30-sekundilisele time-out´ile. Lisaks on võimalus võtta üks 

time-out ka lisaajal. Mängijate vahetusi on võimlik teostad kõigil juhtudel kui on fikseeritud 

surnud pall.  

7. Protestid. 
Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja 

peakorraldaja. 

8. Autasustamine. 
Võitja mees- ja naiskonda autasustatakse auhinna ja karikaga. Teise ja kolmanda koha 

omanikke karikaga. 

9. Registreerumine. 

Registreerumine toimub kirjalikult kaiti.vasiljeva@gmail.com kuni 18.11.16. 

Osavõtumaks 15 eurot võistkonna kohta tasuda 30 minutit enne võistluste algust koha peal 

sularahas. 


