
 
Tänavakorvpall 
 

Võistluse kirjeldus: Tänavakorvpalli turniir mängitakse Kääriku Spordikeskuse 
korvpalliväljakutel. 
Võistlusklassid: Mehed, naised. 

 
Võistkond:  Võistkonnad võivad olla 3-4 liikmelised, segavõistkonnad ei ole lubatud. Korraga peab väljakul 
olema 3 inimest.  
Osaledes tänavakorvpalli turniiril ei ole võimalik osaleda mini-jalgpalli, rahvastepalli ning rannaindiaca           
turniiridel. 

 
Võistlussüsteem: Täpne turniirisüsteem selgub ürituse eelselt mandaadi lõppedes. Mänguaeg on 8 
minutit, jooksev (v.a. viimane minut). 

 
Võistlusreeglid:  

● Mängu ja iga uut rünnakut alustatakse 6,25 m joone tagant, kusjuures palli rünnaku alustamiseks              
annab vastasvõistkond.  

● Palli vaheltlõike puhul tuleb rünnakut alustada 6,25 m joone tagant. Juhul, kui kohe peale vaheltlõiget               
saavutati korv, siis seda korvi ei loeta ja rünnakuõigus läheb vastasvõistkonnale.  

● Pärast resultatiivset rünnakut toimub ründava võistkonna vahetus.  
● Mängus antakse 1 vabavise juhul, kui vastasvõistkonnal on täis 5 vea limiit.  
● Kui viga tehti viskel 6,25 m joone tagant, saab viskaja õiguse 2-le vabaviskele.  
● Pärast resultatiivset vabaviset saab palli vastasvõistkond.  
● Kui mängijale tehakse viskel viga ja vise oli resultatiivne, siis vabaviset lisaks ei anta (ründaja vahetus). 
● Kohtunikul on õigus fikseerida ebasportlikke vigu (1 vabavise + külje aut) või eemaldada mängija              

ebasportliku käitumise eest mängust, mis toob automaatselt kaasa eemaldamise turniiri lõpuni.  
● Võistkonna 8. vea korral eemaldatakse mängust esimene mängija, 10. vea korral teine mängija ja 12.               

vea korral kolmas mängija. Eemaldatavad mängijad võib võistkond ise nimetada nende mängijate            
hulgast, kes vea fikseerimise hetkel olid väljakul.  

● Mängu viimase 3 minuti ajal võib ründav võistkond palli hallata 30 sekundi jooksul.  
● 3 sekundi määrust ei fikseerita. 
● Iga mängus toimuv "pooleks pall" antakse kaitsvale võistkonnale. 
● Mängu võidab võistkond, kes juhib mänguaja lõppedes.  
● Kui mänguaja lõppedes on mänguseis viigiline, siis loositakse pall ja võidab esimesena korvi             

saavutanud võistkond.  
● Iga resultatiivne vise annab ühe punkti, 6,25 m joone tagant saavutatud korv kaks punkti.  
● Igal võistkonnal on õigus ühele 1-minutilisele vaheajale.  
● Mängijate vahetusi on võimalik teostada kõigil juhtudel, kui "pall on surnud". 
● Soojendus toimub väljaspool mänguala ning –aega. 

Võistlusvarustus:  
Võistluspallid tagavad korraldajad. 
  


