
 SEEBIHOKI VÕISTLUSJUHEND JA REEGLID
Võistlus korraldatakse Avinurme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme uurimistöö raames

1. EESMÄRK 

1. Korraldada Eesti esimene seebihoki võistlus.
2. Populariseerida saalihokit Eesti inimeste seas läbi meelelahutusliku tee.
3. Selgitada välja Eesti I seebihokiturniiri võitjanaiskond ja -meeskond.

2. KORRALDAJAD, LÄBIVIIJAD JA SPONSORID

1. Võistluse peakorraldajad: Katrin Kaarama, Brigita Sibrik ja Janek Romanovitš 
2. Spordiklubi Mustvee
3. OÜ Asula
4. Avinurme Puiduait
5. Maamaitse OÜ
6. Avinurme teenuskeskus
7. Avinurme Vabatahtlik Päästekomando
8. Eesti Punane Rist
9. Vabatahtlikud

3. AEG JA KOHT

Võistlus toimub 24.augustil 2019.aastal Avinurme staadionil, mis asub Avinurme 
alevikus,  Mustvee vallas, Jõgevamaal.
Mängupäeva ametlik avamine toimub kell 12.00 ning orienteeruv lõpp on kell 19.00. 

4. REGISTREERIMINE

Registreerimine toimub 8.juulist 22.augustini 2019 ürituse peakorraldaja meiliaadressi 
kaudu ja/ või telefoni teel (Katrin Kaarama; kaaramakatrin@gmail.com; 55979723).
Turniiril osalemise tasu on 35€ võistkonna kohta. Võistkond loetakse registreerunuks 
peale osavõtutasu laekumist.

5. VÕISTKONNAD



Võistlusest oodatakse osa võtma kuni 8 mees- ja 8 naiskonda. Kokku 16 võistkonda. 
Minimaalne mängijate arv tiimis on 3 ja maksimaalne 5 inimest. 

6. MANDAAT

Võistkonna kapten on tiimi saabudes kohustatud staapi teavitama mõne mängija 
puudumisest või asendamisest teise mängijaga. Mängupäeva avamine toimub kell 
12.00 Avinurme staadionil.

7. AJAKAVA

Mängude ajakava ilmub Facebooki ürituse seinale vähemalt päev enne võistlust. 
Soovijatel on võimalus kell 11.30 proovida libedal tendikattel liikumist koos kaika ja 
palliga.

8. MEDITSIIN JA ISIKLIK VARA

 Korraldajad ei vastuta mängijate vigastuste või varalise kahju eest.
1. Võistlusel on kohapeal võimalik saada esmaabi Eesti Punase Risti meedikute 

poolt.
2. Tõsiste vigastuste korral tuleb helistada hädaabinumbril 112 ning tegutseda 

vastavalt saadud korraldustele. Kindlasti tuleb vigastustest teavitada ka 
võistluse staapi.  

9. VARUSTUS

Mängimiseks peab igal osalejal olema isiklik saalihokikaigas, pallidega varustab 
korraldaja. Turniiril on lubatud kasutada keha kaitsvaid elemente (nt kaitsmed jms), 
kuid need ei tohi kahjustada mänguplatsi ega teisi mängijad. Lisaks on lubatud mängu 
ajal kanda sokke, mida soovitame mängijatele, kelle jalatallad on vigastatud või 
võivad levitada haigusi. Soovituslik on mängida paljajalu, sest siis on libedam, 
huvitavam ja mugavam. Seega toimub platsil mängimine paljajalu või sokke kandes,
jala alla hõõrdumisvastaseid vahendeid kasutada ei tohi. Samuti on kattel jalatsitega 
keelatud  kõndida. 

10. VÕISTLUSTINGIMUSED



Turniir toimub Avinurme staadionil. Seebihokiturniir toimub vastavalt tänavahoki 
reeglitele. Igas võistlusmängus vilistab 1 kohtunik.
Juhul kui pall läheb võistleja keha või kaika puudutusest mängualast väljapoole, on 
vastasvõistkonna mängijal lahtilöögiõigus kohast, kus pall mängualalt väljus. Jõuline 
lükkamine/kukutamine on rangelt keelatud! Tegemist on sõbraliku ja meelelahutusliku 
võistlusturniiriga, kus mängu eesmärgiks on realiseerida oma osavus ning mängida 
nutikalt. 
Mängu alustades paiknevad võistkonnad tendikatte erinevates otstes. Kohtunik 
veeretab palli katte keskele. Kes esimesena pallini jõuab, saab võimaluse rünnakut 
alustada.
Palume igal võistkonnal kanda turniiril ühesuguseid numbritega särke, mis võiksid 
võimalusel olla ka nimelised. Kuna riided määrduvad kergesti seebiga, siis soovitame 
osalejatel lisariideid varuda. Mängude lõppedes on kõigile korraldajate poolt tagatud 
pesemisvõimalus. 
Karistuslöögid realiseeritakse 2m kauguselt vastasvõistkonna väravast ning sealjuures 
tuleb palli lüüa ühe korra vastasvärava poole.

11. KAEBUSED

1. Kaebusi võib esitada käesoleva juhendi või korraldajate poolt kehtestatud 
nõuete vastu eksimiste korral.

2. Kaebusi võib edastada üksnes võistkonna kapten. 
3. Kaebus tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 30 

minutit peale võistkonna viimase mängu lõppemist.
4. Peakohtunik tutvub esitatud kaebusega ning teeb seejärel otsuse kaebuse 

esitajale teatavaks. Lahkarvamuste korral peab kohtunik nõu turniiri eestvedajatega. 

12. AUTASUSTAMINE

Mängude järgselt autasustatakse nii nais- kui meeskondade kolme parimat võistkonda. 
Auhindade sponsorid on Avinurme Puiduait, Maamaitse OÜ, Coop ja Gravex jpt.

13. KORRALDAJATE ÕIGUSED



1. Korraldajatel on õigus võistluse käigus tehtavaid pilte ning videomaterjale 
avaldada ajalehes ja sotsiaalmeedias. 

2. VÕISTLUSEL KEHTIVA OHUTUSTEHNIKA EIRAMISEL JA ENDA 
ETTEVAATAMATUSEST TEKITATUD KAHJUDE EEST 
KORRALDAJAD VASTUTUST EI KANNA!!! 

3. Võistluse korraldajatel on õigus teha vajadusel muudatusi võistluse juhendis. 
4. Muudatustest teavitatakse võistkondi hiljemalt enne võistluse algust.  
5. Ettenägematutes olukordades otsuste langetamiseks on peakohtunikul kõik 

õigused. 

14. OSAVÕTUTASU

Osavõtutasu ühe võistkonna kohta on 55€. Palume kanda summa hiljemalt 
22.augustiks 2019 arveldusarvele EE721700017004422075 Katrin Kaarama, 
selgitusse märkida võistkonna nimi. 
NB! Võistkond loetakse registreerunuks osalustasu laekumisel.

SEEBIHOKIVÕISTLUSE REEGLID

Võistlusmängu mängitakse seebisel tendikattega väljakul jooksva mänguajaga 12 
minutit. Väljakul on korraga kolm mängijat, mängitakse ilma väravavahita ja väikeste 
plastikust väravatega. Igat mängu vilistab üks kohtunik. Kohtumised algavad ja 
lõppevad kohtuniku loa ja vilega. Väljaku mõõtmed on 9x14 meetrit ja kate ei ole 
poortidega ümbritsetud. Kui mängija lööb palli platsilt välja, on lahtilöögiõigus 



vastasvõistkonna mängijal kohast, kus pall mängualalt väljus. Maksimaalselt tohib 
mängida üht põlve maha toetades, pikali palli mängimist loetakse veaks.
Võistlus toimub kahes klassis: mehed ja naised. Mõlemas arvestuses toimub turniir 
alagrupisüsteemis. Paremusjärjestuse määravad kogutud punktid (võit 3 punkti, viik 1 
punkt, kaotus 0 punkti). Võrdsete punktide korral arvestatakse meeskondade 
paremusjärjestuse määramisel järgmist: 1) omavahelistes mängudes saavutatud 
punktid; 2) üldine väravate vahe; 3) üldine löödud väravate arv; 4) loos. 

PIIRANGUD VÕISTKONDADELE 
Igasse võistkonda võib maksimaalselt kuuluda 5 mängijat. Võistkond esitab 
korraldajale oma kontaktisiku nime ja kontaktandmed. Võistlejate välja valitud 
esindaja esindab tervet võistkonda.

● Tiimi hilinemist mängule karistatakse karistusviskega vastavalt ületatud ajale (1 
minut hilinemist- 1 karistusvise, 2 minutit hilinemist- 2 karistusviset jne). 5-minutilise 
hilinemise täitumisel antakse vastastiimile loobumisvõit skooriga 10-0. 
● Tiimis võib olla kuni 5 liiget, maksimaalselt on väljakul korraga 3 mängijat. 
● Kõik mängud kestavad 12 minutit ning tegemist on jooksva ajaga. Mänguaega ei 
peatata peale värava löömist.
Kui pall läheb mänguplatsilt välja, saab palliõiguse vastasvõistkond, kes paneb palli 
mängu kohast, kus see mängukattelt väljus.
● Tiimid ei vaheta pooli kui see on vaid ühe võistkonna sooviks.

● Kaitsevarustuse kasutamine on vabatahtlik. 
● Mängija võib kuuluda vaid ühte võistkonda. Koosseisu muutmine/vahetamine 
turniiri ajal on keelatud.
● Võistkonna esindaja peab võistkonna koosseisu muudatustest teavitama staapi, 
esitades korraldajatele kirjalikult võistkonna mängijate nimed.

ÜLDIST
Võistluse korraldavad Katrin Kaarama ja Brigita Sibrik oma gümnaasiumiastme 
uurimistöö raames. Organiseerijate tiimi kuuluvad: Katrin Kaarama 55979723; 
kaaramakatrin@gmail.com,  Brigita Sibrik; 58919885; brigita.s002@gmail.com ja 
Janek Romanovitš; 5186790; janekrom@gmail.com. Kõik juhendis mittemääratletud 
küsimused lahendab organiseerija kohapeal. Korraldaja kohapeal tehtud otsused ei 
kuulu vaidlustamisele.



Katrin Kaarama, Brigita Sibrik, Janek Romanovitš
Peakorraldajad
 
kaaramakatrin@gmail.com ; janekrom@gmail.com ; brigita.s002@gmail.com .
Telefonid: 55979723 (Katrin), 5186790 (Janek), 58919885 (Brigita).


