2018/2019 hooaja Harrastajate Hokiliiga Tallinna lahtised
meistrivõistlused.
REGLEMENT
I EESMÄRK:
1. Populariseerida jäähoki mängu harrastushoki mängijate seas.
2. Selgitada 2018/2019 hooaja Harrastajate Hokiliiga Tallinna lahtiste (edaspidi ka HHL)
meistrivõistluste meistrid ja üldine paremusjärjestus II ja III tugevusgrupis. Esimese (I)
tugevusgrupi võistluste korraldamine otsustatakse hiljemalt 5.11.2018.a.

II AEG JA KOHT :
1.HHL meistrivõistlused viiakse läbi turniiri süsteemis, erikalendrite kohaselt, esialgselt
kahes tugevusgrupis (I tugevusgrupi turniiri toimumine otsustatakse hiljemalt
5.11.2018.a.), ajavahemikus oktoober 2018 – aprill 2019.
2.Mängitakse Tallinnas Tondiraba, Jeti ja Škoda jäähallides.

III OSAVÕTJAD :
I grupis:
I grupi turniiri toimumine, toimumise korral selles mängivad meeskonnad ja
turniirisüsteem otsustatakse hiljemalt 05.11.2018.a. ja avaldatakse seejärel
www.hhl.ee kodulehel. I tugevusgrupp võidakse nimetada ka Eesti esiliigaks juhul,
kui osalemiseks annavad nõusoleku meeskonnad Eesti erinevatest piirkondadest.
Sellisel juhul kohaldatakse käesolevas juhendis I grupi mängijate kohta sätestatud
reegleid Eesti esiliiga mängijate suhtes.
II grupis:
HK Purikad, HK Vipers, HK Vepr, HK Mark Winner, HK Sparta, HK Saku II (6
meeskonda).
II grupi meeskonnad mängivad hooaja jooksul omavahel läbi 4 ringi turniirisüsteemis,
kokku iga meeskond 20 mängu.
III grupis: HK Kehra Snaipers, HK T-Rex, HK Telia, HK Kurase Hülged, HK
Dragons Optibet II, HK ZarjaD Baltic, KJHK ja HK Kakumäe Kullid (8
meeskonda)

III grupi meeskonnad mängivad hooaja jooksul omavahel läbi 3 ringi turniirisüsteemis,
kokku iga meeskond 21 mängu

IV VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD :
1. Võistluste läbiviimisega seotud kulud kannavad ühiselt osavõtvad meeskonnad ja
Harrastajate Hokiliiga (edaspidi ka HHL).
2. Võistlema lubatakse need meeskonnad, kes on hiljemalt 25 oktoobriks 2018.a. tasunud
osavõtumaksu 250.- eurot. MTÜ Harrastajate Hokiliiga kontole
EE462200221014511199 /Swedbank/. 250.- eurot tuleb tasuda iga osaleva meeskonna
eest. Juhul kui osalustasu on meeskonnal tasumata, võidakse meeskond eemaldada
turniirilt.
3.Võistluskalendris esimesena märgitud meeskond tagab mänguks võistlusväljaku
olemasolu (kannab selle kulu) ja tasub otse mänge teenindavatele kohtunikele 45 eurot
(2 väljakukohtunikku ja 1 lauakohtunik), mis tuleb tasuda enne mängu algust sularahas.
4. Kõikide võistlusi teenindavate kohtunike kohalolu mänguks tagab HHL.
5. Mängu aeg 2 x 15 minutit puhast mänguaega.
6. Mängude algus tööpäevadel mitte varem, kui kell 18.00 ja mitte hiljem kui 22.30.
7. Vastuvõttev meeskond peab mängima heledates võistlussärkides.
8. HHL meistrivõistlustel ei ole II ja III grupis lubatud kasutada kehamängu ja
löökviskeid.
9. Vahetult enne mängu soojendus 2 min. (lubatud mitme litriga).
10.Võistkonna lubatud suurus ühes mängus on vähemalt 7 väljakumängijat ja vähemalt 1
väravavaht (väiksema koosseisuga võistkonda ei lubata mängust osa võtta) ning mitte
rohkem kui 17 väljakumängijat ning 2 väravavahti.
Meeskonna koosseis, kes osaleb järgnevas mängus tuleb saata peakohtuniku e-posti
aadressile mängupäeval kell 12.00 hiljemalt. Käesolevas reglemendis käsitletakse
mängijatena ka väravavahte.
11. Võistlustel ei või osaleda mängijad, kes osalevad 2018/2019 hooajal Eesti või mõne
muu riigi meeste või noorte meistrivõistlustel või kes osalesid eelmisel 2017/2018
hooajal Eesti või mõne muu riigi meeste või noorte meistrivõistlustel. III grupi
meeskonnas ei või osaleda rohkem kui 3 sellist mängijat, kes osalesid eelmisel hooajal
HHL meistrivõistluste I grupis.
12. Võistlustel rakendatakse IIHF-i võistlusmäärusi (väljaarvatud väravavahtide kaitsete
mõõdud) käesolevas HHL meistrivõistluste juhendis toodud erisustega. Lahknevuse
korral kehtib HHL MV juhendi erisus.
Pärast mängu esimest poolaega mänguväljaku pooli ei vahetata.
13. Klubi, kes mängib HHL meistrivõistlustel 2 meeskonnaga (erinevates
tugevusgruppides), siis sellises klubis ei või üks ja sama mängija üheaegselt mängida
mõlema tugevusgrupi meeskonnas. I grupi meeskonda registreeritud ja seal juba
mänginud mängija ei või pärast seda enam mängida II ja III grupi meeskonnas. Nõrgema
tugevusgrupi meeskonna mängijal on lubatud üleminek tugevama tugevusgrupi
meeskonda, kuid pärast seda ei või ta enam nõrgema tugevusgrupi meeskonnas mängida.

V VÕISTLUSTE SÜSTEEM :
1. Võistlused toimuvad turniirisüsteemis. I grupis mängitakse 3 ringi
II grupis 3 ringi
Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
2. Mängust loobumise korral arvestatakse meeskonnale 0:5 kaotus.
3. Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel kõigepealt
omavaheliste mängude paremust, selle võrdsuse korral omavaheliste mängude väravate vahet ja kui ka see on võrdne, otsustab paremusjärjestuse üldine võitude arv ja kui ka
see on võrdne, otsustab paremuse üldine väravate vahe.
4. Mängule mitte ilmumine tähendab rikkuvale klubile 0:5 kaotust.
5. Juhul, kui HHL 2018/2019 hooaja meistrivõistlustel osalev mängija kutsutakse
mängima Eesti Jäähokiliidu poolt saadetud ametliku kutsega osaleda Eesti noorte või
täiskasvanute koondise eest mängimiseks (treeningmängud, näidismängud,
maavõistlused, IIHF meistrivõistlused), võib selline mängija igal juhul osaleda edaspidi
HHL 2018/2019 hooaja meistrivõistluste mängudes.

VI DISTSIPLINAARKÜSIMUSED
1. Juhul, kui meeskonnas mängis kaasa registreerimata, diskvalifitseeritud,
mängukeeluga või reglemendiga keelatud mängija, arvestatakse meeskonnale 0:5 kaotus.
2. Mängija või võistkonna esindaja, kellele määrati mänguprotokolli kohaselt karistuseks
IIHF jäähokireeglites sätestatud rikkumise eest karistuseks:
mängust eemaldamine (MP),
distsiplinaarkaristus eemaldamisega mängu lõpuni (GM)
või suur karistus + automaatne distsiplinaarkaristus eemaldamisega mängu lõpuni
(5+GM)
on automaatselt eemaldatud järgmisest mängust. Teiste IIHF jäähokireeglites ettenähtud
karistuste korral kohaldatakse automaatset mängukeeldu ja muid karistusi nendes
reeglites ettenähtud korras.
3. Distsiplinaarkomisjon, kelleks on kohtunikekogu, võib rakendada lisaks suuremat
mängukeeldu kuni mängija eemaldamiseni hooaja lõpuni ja kuni tähtajatu mängukeeluni
HHL poolt korraldatud võistlustel.
Automaatselt on üheks mänguks diskvalifitseeritud mängija, kes on erinevates
kohtumistes saanud 2 suurt karistust.
4. Juhul kui mängija või meeskonna esindaja/treener kasutab mängu juhtinud kohtunike
kallal füüsilist vägivalda on meeskond automaatselt hooaja lõpuni võistlustest
kõrvaldatud.

5. Arutlusele ei tule protestid:
5.1. Valesti fikseeritud tsoonid
5.2. Protokollis fikseeritud karistuste määramine.
5.3. Visatud värava õiguspärasus.
5.4. Üle tsoonide söödud.
5.5. lahtiviske koha õigsuse määramine.
6. Protesti esitamise õigus on meeskonna kaptenil või treeneril. Protesti esitamise korral
peab sellest pärast mängu lõppu informeerima väljakukohtunikke ja protest tuleb
fikseerida võistlusprotokollis kirjalikult meeskonna kapteni või treeneri allkirjaga
hiljemalt 30 minuti jooksul pärast mängu lõppemist. Protesti esitamisel peavad mängu
vilistanud kohtunikud koostama protestiga käsitletud juhtumi kohta kirjaliku raporti,
mille allkirjastavad mõlemad väljakukohtunikud. Protesti esitaja peab tasuma kautsjoni
100.- eurot Harrastajate Hokiliiga pangakontole EE462200221014511199 /Swedbank/
hiljemalt protesti esitamisele järgneva tööpäeva jooksul, mis positiivse lahenduse korral
tagastatakse. Protest, mis ei ole õigeaegselt ja reglemendi kohaselt fikseeritud ning mille
eest ei ole kautsjon õigeaegselt tasutud, arutlusele ei tule.
Kõik protestid lahendab lõpliku ja edasi kaebamisele mittekuuluva otsusega 3 liikmeline
kohtunikekogu, mille koosseis avaldatakse kodulehel www.hhl.ee
7. Meeskonnale, kes keeldub mängu jätkamast ja lahkub väljakult arvestatakse 0:5 kaotus

VII KALENDRI MUUDATUSED
1.Mängud toimuvad vastavalt peakohtuniku koostatud graafikule, kusjuures mängu
toimumise aja ühepoolne muutmine on lubatud ainult erandkorras mitte rohkem kui ühel
(1) korral hooaja jooksul juhul, kui meeskonna esindaja saadab peakohtuniku
elektronposti aadressile (avaldatakse www.hhl.ee) vähemalt kolm (3) päeva enne mängu
toimumist taotluse, milles põhjendab, et meeskond ei ole mõjuvatel põhjustel (haigused
ja ootamatud töölähetused) võimeline mänguks 7 mängijat ja väravavahti kohale saama.
Juhul, kui meeskond ei ilmu kohale mängugraafikus ettenähtud ajal ja vastasmeeskond
ning kohtunikud on mänguks valmis, arvestatakse mitteilmunud meeskond mängust
loobunuks ja talle kantakse võistlusprotokolli kaotus 0:5.
2. Lisaks eelnevas punktis 1 märgitule on erandkorras vastasmeeskonna ja peakohtuniku
nõusolekul sõlmitud kokkuleppel võimalik hooaja jooksul kalendrisse määratud mängu
muuta kokku kahel korral.

VIII REGISTREERIMINE
1.Võistlustest osavõtvad meeskonnad peavad esitama hiljemalt 10. oktoobriks 2018. a
nimelise registreerimislehe elektronposti aadressil jaan.ahi@mail.ee alloleva vormi
kohaselt:
Mängija perekonna- ja eesnimi, täpne sünniaeg (sünnikuupäev ja aasta), mängija
võistlussärgi number, mis võimalusel jääb kogu hooajaks samaks ja koht meeskonnas.
Registreerimisleht peab olema kinnitatud klubi juhatuse liikme või treeneri poolt.
2.Koos registreerimislehega peab meeskond esitama peakohtunikule meeskonna ametlike

esindajate ees - ja perekonnanimed, kelleks saavad olla üksnes meeskonna kapten,
abikapten või treener (mitte rohkem kui 3 isikut). Üksnes nendel isikutel on terve hooaja
jooksul õigus meeskonna nimel HHL meistrivõistlusi puudutavates küsimustes pöörduda
peakohtuniku või HHL juhatuse poole saates elektronkirja www.hhl.ww kodulehel
avaldatud e-posti aadressile.
3. Võistlusteks registreeritud meeskonnad võivad teha registreeritud mängijate muudatusi
kuni 31. jaanuar 2019.a esitades lisaregistreerimislehe vastavalt eeltoodud vormile.
Nimetaud kuupäevani on lubatud ka mängijate üleminekud teise klubisse. Klubi siseselt
on lubatud üleminekud hooaja lõpuni. Ei ole lubatud, et hooaja jooksul tugevama grupi
mängija hakkab mängima nõrgema grupi meeskonnas, see reegel kehtib nii klubi siseste
kui klubide vaheliste üleminekute korral.
4. Registreerimislehel olevaid mängijate võistlussärgi numbreid tohib vahetada ainult
erandjuhtudel, kui meeskonnal ei ole kõikidel mängijatel oma numbriga särki või kui on
tellitud uued võistlussärgid ja need ei valmi enne registreerimise lõppkuupäeva. Sellisel
juhul peab meeskonna kapten saatma mõistliku aja jooksul enne mängu toimumist
peakohtunikule selles mängus osalevate mängijate õigete võistlussärkide numbrid.

IX AUTASUSTAMINE
1.Kõiki võistlustest osavõtvaid meeskondi autasustatakse eriauhinnaga. Kõikides
gruppides I - III kohale tulnud meeskondi karikaga, meeskonna treenereid
eriauhinnaga ning mängijaid ja treenereid vastava koha medaliga. Eriauhinnaga
autasustatakse kõikide gruppide parimat
väravavahti,
kaitse-,
ründening
resultatiivsemat mängijat, samuti ka korrektsemat meeskonda ja aktiivsemaid
kohtunikke.

X MÄÄRATLEMATA KÜSIMUSED JA PROTESTID:
1.Kõik võistlusjuhendis määratlemata jooksvad küsimused seoses Tallinna Lahtiste
Harrastajate Hokiliiga meistrivõistluste läbiviimisega lahendavad Harrastajate Hokiliiga
juhatus ja peakohtunik. Juhatus ei lahenda distsiplinaarküsimusi ja mängudes tekkinud
vaidlusi.

