Rahvusvaheline noortekorvpalli turniir
INFORMATSIOON
AEG JA KOHT:
Turniir toimub Tartus 26.-27. mail 2012
Mängud algavad laupäeval, 26. mail kell 10.00 ja pühapäeval, 27. mail kell 9.00.
VANUSEGRUPID
 Poisid sünniaastaga 2001
 Poisid sünniaastaga 2002
 Poisid sünniaastaga 2003
TURNIIRI REEGLID
Mängitakse minikorvpalli reeglite, mida on kohandatud järgnevalt
 Meeskonnas on maksimaalselt 12 mängijat ja kaks treenerit
 Mänguaeg on 4x7 minutit (puhast aega) ja lisaaeg on 2 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 ei ole lubatud. Kui seda kasutatakse, määrab mängu kohtunik meeskonnale tehnilise vea.
 Iga veerandaja kohta on üks üheminutiline vaheaeg.
 Palli suurus nr 5
 Korvi kõrgus 260 cm
TURNIIRISÜSTEEM
Vanusegrupid 2001 ja 2002
 Kummaski vanusegrupis moodustatakse kaheksast meeskonnast kaks alagruppi. Iga meeskond saab alagrupis kolm mängu
ja kohamängudel kaks mängu.
Vanusegrupp 2003
 Kuus meeskonda moodustavad ühe alagrupi ja parim selgitatakse turniirisüsteemis.
Turniiri ajakava ja alagrupid teatatakse hiljemalt 15. maiks 2012.
Iga vanusegrupi kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga, võitjat autasustatakse lisaks ka karikatega. Kõik osavõtjad
saavad meene.
MEESKONNA MAKSUMUS
Turniiritasu 75 € meeskonna kohta. Turniirist osavõtt tuleks kinnitada hiljemalt 1. maiks 2012 e-mailiga aadressile
andres.ottender@ut.ee
Turniiri tasu peaks olema makstud ja meeskonna registreerimisleht saadetud hiljemalt 10. maiks 2012. Turniiritasu tuleks maksta
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arveldusarvele 10152001630003 SEB pangas.
MAJUTUS
a) A-PASS (hotell) - 27 EUR inimese kohta
Sisaldab neli söögikorda ja ühe öö ööbimist hotellis.
b) B-PASS (hostel) - 22 EUR inimese kohta
Sisaldab neli söögikorda ja ühe öö ööbimist hostelis.
LISAPAKKUMSIED
Turniiril osalejad saavad soodushinnaga külastada:
AURA Veekeskuse Veepark – hind 4 € inimese kohta, www.aurakeskus.ee
AHHAA Teaduskeskus – hind 6 € inimese kohta, http://www.ahhaa.ee
LISAINFORMATSIOON
külasta http://basket.ut.ee/korvpallikool/salvaminibasketcup2012
või küsi Andres Ottenderilt telefonitsi 51 57 501 või e-mailiga andres.ottender@ut.ee

