
 
Rahvusvaheline noortekorvpalli turniir 
INFORMATSIOON 
 
AEG JA KOHT: 
Turniir toimub Tartus 24.-26. mail 2013 
Mängud algavad reedel, 24. mail kell 10.00, laupäeval, 25. mail ja pühapäeval, 26. mail kell 9.00. Turniir lõppeb 26. mail 
kell 14.00. 
 
VANUSEGRUPID 

 Poisid sünniaastaga 1997 

 Poisid sünniaastaga 1998  

 Poisid sünniaastaga 1999 

 Poisid sünniaastaga 2000  

 Poisid sünniaastaga 2001  

 Poisid sünniaastaga 2002 

 Poisid sünniaastaga 2003 
 
TURNIIRI REEGLID 
Vanusegruppides 1997-2000 mängitakse FIBA korvpallireeglite järgi, mida on kohandatud järgnevalt: 

 Meeskonnas on maksimaalselt 12 mängijat ja kaks treenerit; 

 Mänguaeg on 4x8 minutit puhast aega. Lisaaeg on 3 minutit; 

 Keelatud on kasutada maa-ala kaitset; 

 Iga veerandaja kohta on üks minutiline vaheaeg; 

 Vanusegruppides 1999 ja 2000 mängitakse palliga nr 6; 

 Vanusegruppides 1997 ja 1998 mängitakse palliga nr 7. 
 
Vanusegruppides 2001-2003 mängitakse minikorvpalli reeglite järgi, mida on kohandatud järgnevalt: 

 Meeskonnas on maksimaalselt 12 mängijat ja kaks treenerit: 

 Mänguaeg on 4x8 minutit jooksvat aega, viimased 2 minutit puhast aega. Lisaaeg on 3 minutit. 

 Viis mängijat mängivad esimese veerandaja ning üks mängija on vahetuses, teised viis mängivad teise veerandaja 
ja üks mängija on vahetuses. Kolmandal ja neljandal veerandajal võivad mängida kõik mängijad. Iga mängija võib 
mängida kuni kolmel veerandajal. 

 Üleväljapressing on lubatud ainult teisel poolajal, välja arvatud juhul kui punktide vahe on üle 30. Selle reegli 
rikkumisel määrab mängu kohtunik reeglit rikkunud meeskonnale hoiatuse ja sellele järgnevalt tehnilise vea. 

 Keelatud on kasutada maa-ala kaitset; 

 Iga veerandaja kohta on üks minutiline vaheaeg; 

 Palli suurus nr 5; 

 Korvi kõrgus 260 cm. 
 
Iga vanusegrupi kolme paremat võistkonda autasustatakse karikaga, võistkonna liikmeid medalitega. Kõik osavõtjad 
saavad diplomi ja meene. 
 
TURNIIRISÜSTEEM 
Kõikides vanusegruppides moodustatakse kaheksast meeskonnast kaks alagruppi. Iga meeskond saab alagrupis kolm 
mängu ja kohamängudel kaks mängu. Vähema hulga võistkondade registreerimisel võib vastava vanusegrupi 
turniirisüsteem muutuda. 
 
Turniiri ajakava ja alagrupid teatatakse hiljemalt 20. maiks 2013. 
 



MEESKONNA MAKSUMUS 
Turniiritasu 100 € meeskonna kohta. Turniirist osavõtt tuleks kinnitada hiljemalt 1. maiks 2013 e-mailiga aadressile 
andres.ottender@ut.ee  
 
Turniiritasu peaks olema makstud ja meeskonna registreerimisleht saadetud hiljemalt 10. maiks 2013. Turniiritasu 
maksta MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arveldusarvele 10152001630003 SEB pangas. 
 
MAJUTUS JA TOITLUSTUS 

a) A-PASS (hotell) – 70 EUR inimese kohta 
Sisaldab kuus söögikorda (lõunasöök 24.05 kuni hommikusöök 26.05) ja kahte ööd hotellis (Raadimõisa Hotell või 
Tartu Kutsehariduskeskuse Hotell). Saadaval 150 passi. 

b) B-PASS (hostel) – 50 EUR inimese kohta 
Sisaldab kuus söögikorda (lõunasöök 24.05 kuni hommikusöök 26.05) ja kahte ööd hostelis (Rehe Hotell, Hotell 
StarEst, Hostel Vaksali 4, Torni Hostel või Tamme Hostel) 

 
Täiendava öö majutusest ja toidukordade tellimisest palume kindlast varakult teada anda Andres Ottenderile telefonitsi 
51 57 501 või e-mailiga andres.ottender@ut.ee  
 

 
MEELELAHUTUS JA MEEDIA 

 Mängude ülekanded internetis turniiri kodulehel koostöös UTTVga. 

 Treenerite ümarlaud 
 
LISAPAKKUMISED 
Turniiri passiga kehtivad soodustused: 

 AURA Veekeskuse Veepark – soodushind 4 € inimese kohta, www.aurakeskus.ee  

 AHHAA Teaduskeskus – soodushind 6 € inimese kohta, http://www.ahhaa.ee 

 Cinamon kinokülastus soodushinnaga 

 Megazone Lasermängud – soodushind 2,5 € mäng inimese kohta (grupi külastusel eelneva registreerimisega 

 25% soodustus Sportlandi Eedeni ja Kaubamaja kauplustes 
 
LISAINFORMATSIOON 
külasta http://basket.ut.ee/korvpallikool/salvabasketcup2013  
või küsi Andres Ottenderilt telefonitsi 51 57 501 või e-mailiga andres.ottender@ut.ee  
 
Turniiri kaart on nähtaval Google Mapsis 
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