EESTI MEISTRIVÕISTLUSED INDIACAS 2021
MEISTRILIIGA
JUHEND
1. Eesmärk
Selgitada 2021.a. Eesti meistrid indiacas meeste, naiste ja segavõistkondade arvestuses.
2. Osavõtjad
2021. aasta meistriliigast võivad osa võtta
 Eesti Indiaca Liitu (edaspidi EEIL) kuuluvate klubide võistkonnad.
 Juhatusega kooskõlastatult ka EEIL-i mitte kuuluvad klubide võistkonnad.
 Klubid ja võistlejad, kellel puuduvad võlgnevused EEIL ees eelnevate võistluste osavõtumaksudes ja
litsentsitasudes.
Meeste, naiste ja segavõistkondade meistriliiga osavõtutasu ühele võistkonnale on 150 eurot. Liitu
mittekuuluva ühenduse esimese võistkonna osalustasu võrdub liikme osalustasu + liidu aastamaks (70 eurot).
Iga järgnev võistkond samast ühenduses tasub sama summa, mis liitu kuuluvad klubid.
Võistkonna suurus on kuni 12 mängijat ja kaks treener-esindajat. Enne igat mängu, peab treener või kapten
võistlusprotokollis ära märkima 10 mängijat, kes antud mängus mängivad.
Kõik võistkonnad peavad olema ühtses võistlusärgis ja soovitavalt ühtsetes pükstes ning peavad omama
määrustepärast numeratsiooni. Kapten tähistada numbri alla tehtud joone või kaptenipaela abil.
3. Läbiviimise ajad
Indiaca Eesti 2021.a. meistrivõistluste esimene voor toimub 14.-15.novembril 2020.aastal Suure Jaanis.
Naiskondade ja meeskondade ning segavõistkondade mängude päevad ja mängude kellaajaline algus
(laupäev või pühapäev) selguvad peale registreerimise lõppu.
Teise vooru toimumise aeg ja koht on selgumisel.
Poolfinaalid ja Final Four mängitakse ühel nädalavahetusel. Aeg ja koht on selgumisel.
Haigena või haigustunnuste olemasolul on võistlustele tulek keelatud. Samuti on võistlustele tulek
keelatud neile, kellel on võistluste alguse ajaks 14 päeva jooksul olnud kokkupuude
koroonapositiivsega ja nendel, kes viibivad karantiinis.
Tulenevalt koroonaviiruse edasisest ettearvamatust levikust Eestis, jätab EEIL omale õiguse vajadusel
mängud edasi lükata või ära jätta, lähtudes Terviseameti ja seadusandluse poolt kehtestatud juhistest ja
nõuetest spordivõistluste läbiviimisele Eesti Vabariigis.
4. Võistluste süsteem
Kahes voorus mängivad kõik meistriliiga sama kategooria võistkonnad omavahel läbi. Kõik mängud
mängitakse kahe geimi võiduni, vajadusel kolmas geim 15 punktini (8 punkti pealt on poolte vahetus).
Võistkondade paremusjärjestus selgub peale teist vooru. Paremusjärjestuse väljaselgitamiseks arvestatakse
võidupunkte, kui see on võrdne, siis omavaheliste geimide ja seejärel omavaheliste punktide suhet ning
üldpunktide suhet. Poolfinaalides kohtuvad turniiritabelis esimest ja neljandat kohta ning teist ja kolmandat
kohta omav võistkond. Finaalides kohtuvad poolfinaalide võitjad, kaotajad selgitavad 3.-4.koha omaniku.
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Poolfinaalid ja Final Four mängitakse kolme geimi võiduni, vajadusel viies geim 15 punktini (8 punkti pealt
on poolte vahetus).

5. Kohtunikud
Iga võistkond tagab voorudeks kolm kohtuniku (esimene, teine ja lauakohtunik), kes on nimeliselt üles
antud registreerimislehel.
Kui registreerimislehel pole registreeritud nimelist kohtuniku, on võistkond kohustatud maksma iga
kohtuniku eest 50 EUR-i ja siis leiab kohtuniku EEIL.
Voorude alguses kontrollib peakohtunik, et nimetatud kohtunikud on võistluspäeval olemas ja võimelised
kohtunikuna võistlustel osalema.
Võistluste peakohtunik on Einar Piir. Võistluste peakorraldaja on EEIL.
6. Autasustamine
Meistriliiga võitnud võistkonnale omistatakse 2021.a. Eesti Meistri nimetus ning võitjat võistkonda
autasustatakse karika ja diplomiga, võistkonna liikmeid medalitega ja diplomitega.
2. ja 3. koha saavutanud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkonna liikmeid medalite ja diplomitega.
7. Meistrivõistluste organiseerimine
Meistrivõistluste võistluspallideks on EEIL poolt kontrollitud ja aktsepteeritud ametlikud turniiripallid. Iga
mängu alguses annab iga võistkond kohtunikele kaks korraliku mängukõlbliku palli, et ei tekiks mängudes
viivitusi. Mängu II kohtunik vastutab mängus kasutavate pallide normidele vastavuse eest.
Võistluste läbiviimisel juhindutakse:
 Käesolevast võistlusjuhendist
 EEIL juhatuse poolt kinnitatud dokumentidest (Rahvusvahelised Indiaca Mängureeglid, EEIL ametlike
võistluste tegevusjuhend, EEIL litsentsiga mängija õigused ja kohustused, Kohtunike Tegevusjuhend jt).
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused ja protestid lahendab võistluste peakohtunik või EEIL
juhatus.
8. Registreerimine
Ühe mängija litsentsitasu on 10 eurot. Võistkonna nimekirjas võib olla kuni 12 mängijat.
EEIL litsentsi omavad mängijad võivad mängida oma klubi ja/või teiste klubide erinevate kategooriate
võistkondades, kuid ei saa ühe hooaja jooksul mängida sama võistluskategooria erinevate klubide
võistkondades.
Võistkondade registreerimine toimub veebi teel hiljemalt 6.november 2020 kell 23.59.
NB! Palume täita iga võistluskategooria võistkonna registreerimisvorm eraldi!
Keskkond, kus saab võistkonna registreerida: https://forms.gle/UL2MwfN9mdTG3wMq8
Osavõtutasu 150 eurot meistriliigas registreeritud võistkonna kohta ja litsentsitasud klubiliselt registreeritud
mängijate kohta tasuda hiljemalt 14.novembriks 2020.a Eesti Indiaca Liidu
arveldusarvele
EE712200221013220164 Swedbank. Maksta on võimalik ka sularahas, eelneval kokkuleppel korraldajaga
kohapeal. Osavõtutasude õigeaegselt tasumata jätmise korral võistkond osaleda ei saa.
Täpsem informatsioon meistriliiga kohta peakohtunikult Einar Piir’ilt või EEIL juhatuselt.
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