
Rahvusvaheline noorte korvpalliturniir                         

XVII Jõhvi Cup   

XII Järve Karikas 
25. - 28.08.2010. 

 

VÕISTLUSKLASSID 

Võisteldakse järgmistes poiste vanuseklassides:  

 

A1-klass (sünd. 1992. a) korraldab JÕHVI SK        

A2-klass (sünd. 1994. a)  korraldab HITO KK  

B1-klass (sünd. 1995. a.)  korraldab HITO KK 

B2-klass (sünd. 1996. a.)  korraldab JÕHVI SK        

C1-klass (sünd. 1997. a.) korraldab HITO KK 

C2-klass (sünd. 1998. a.)  korraldab JÕHVI SK        

D1-klass (sünd. 1999. a.)  korraldab HITO KK 

D2-klass (sünd. 2000. a.) korraldab JÕHVI SK        

 

REEGLID 

 

Mängitakse FIBA reeglite järgi. 

Mänguaeg on 4x 8 minutit puhast aega. Lisaaeg: äkksurm ehk esimese tabamuseni. 

C ja D-klass ei tohi kasutada maa-ala-kaitset.  

C1,C2- mängivad nr. 6 palliga 

D1,D2-mängivad nr.5 palliga,  D- klass mängib minikorvidele. 

  

REGISTREERIMINE 

 

Võistkonna registreerimiskaart palume saata või tuua  hiljemalt  

25. juuliks  korvpalliklubi HITO aadressil 30321 Järveküla tee 44,  

Kohtla-Järve, e-post hito@hito.ee . 

Võistkonna osavõtumaks: kuni  02. augustini  - 1450,00 EEK 

                                          pärast   02. augustit - 1850,00 EEK 

KK HITO Hansapanga (767) arveldusarve 1120022268. 

Maksekorraldusele  märkida võistkonna nimi. 

 

Koolides majutust soovivad võistkonnad peavad maksma garantiimaksu 500,00 EEK võistkonna 

kohta, mis tagastatakse võistluse lõppedes kui korraldajatel pole võistkonna suhtes pretensioone. 

  

OSALEJA VÕISTLUSPASS 

 

A-pass:   270,00 EEK-i  = 3 ööbimist koolis + 3 lõunasööki + 3 õhtusööki (25.-28.08.2010.) 

B- pass:  180,00 EEK-i  = 2 ööbimist koolis + 2 lõunasööki + 2 õhtusööki (26.-28.08.2010.) 

C- pass:    60,00 EEK-I  = 2 ööbimist koolis või 2 lõunasööki 

 

Koolis majutamisel  kaasa võtta magamiskott ja madrats. 

Soovi korral võimalus majutada võõrastemajades ettetellimisega korraldajatelt. 

Näiteks: Spordi tn.2 majutus on 75,00 EEK-i oma linadega, voodites (70 kohta) 

Võistluspassi saab lunastada võistkonna saabumisel võistluspaika. Osaleja võistluspass ei ole 

kohustuslik 

 

INFORMATSIOON 

 

Jõhvi SK -  Priit Käen   372 5021527, www.johvisport.ee, priit@johvisport.ee,  

KK HITO -  Raul Rõõmus 372 5151716,  www.hito.ee ,  raul@hito.ee   

 

mailto:hito@hito.ee
http://www.johvisport.ee/
mailto:priit@johvisport.ee
http://www.hito.ee/
mailto:raul@hito.ee


 

 

 

 

REGISTREERIMISKAART 
 
 

Võistkonna nimi :  

 

 

Võistkonda esindava klubi, üldhariduskooli või spordikooli nimi ja kontaktandmed (treeneri e-mail 

ja tel. nr.): 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

Mitu võistkonda vastavas vanuseklassis välja pannakse 

A1-klass (92)     ...........      

A2-klass (94) ........... 

B1-klass (95) ........... 

B2-klass (96) ........... 

C1-klass (97) ........... 

C2-klass (98) ........... 

D1-klass (99) ........... 

D2-klass (00) ........... 
 

Mitu millist (A-, B-, C-) osavõtupassi soovite?______________ 

 

Andmed võib siit kopeerida ja saata e-postiga priit@johvisport.ee , raul@hito.ee . 
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