Eesti Frisbee Liiga
2014/2015

PLAYER’S
HANDBOOK
TURNIIRID/ TOURNAMENTS:
• 12. Okt. 2014 – Tallinn
• 7. Dets. 2014 – Tartu
• 11. Jan. 2015 – Tallinn
• 1. Märt. 2015 – Tartu
• 5. Apr. 2015 – Rakvere

EESTI FRISBEE LIIGA 2015
Eesti Frisbee Liiga (EFL) eesmärgiks on anda võimalikult paljudele Eesti Frisbee mängijatele võistluskogemust ning arendada
ja laiendada Eesti Frisbee kogukonda läbi ühisürituste.
Korraldajatena püüame luua keskkonna, mis võimaldab neid
eesmärke täita ja ootame ka igalt võistkonnalt maksimaalselt
panustamist selles suunas. Eraldi juhiks tähelepanu ka sellele, et
uued mängijad saaksid piisavalt mänguaega ning võistluskogemust.
AJAKAVA
12. Oktoober 2014 (14:30-18:30) – Tallinn
(Siili Pallimängude maja, Sõpruse pst. 161, Tallinn)
Korraldaja: Vadim Nahalov (tel. 58 088 615)
7. Dets. 2014 (13:00-17:00) – Tartu (Nõo)
(Nõo rannahall; Voika 10, Nõo)
Korraldaja: Tiit Sepp (tel. 5 516 983)
11. Jan. 2015 (15:30-19:30) – Tallinn
(Siili Pallimängude maja, Sõpruse pst. 161, Tallinn)
Korraldaja: Mai Kraft (tel. 56 577 796)
1. Märts 2015 (10:30-14:30) – Tartu
(Turu spordihoone; Turu 8, Tartu)
Korraldaja: Janek Pello (tel. 56 457 896)
5. Aprill 2015 (11:00-15:00) – Rakvere
(Rakvere spordihall, Kastani puiestee 12, Rakvere)
Korraldaja: Tõnn Sikk (tel. 5 255 652)
* Mõne turniiri kestvus võib veidi pikeneda. Jälgige
jooksvalt infot Ultimate Frisbee Estonia facebooki lehelt.

REGISTREERIMINE
Põhitiimid
Registreermine on lõppenud ja põhitiimid, kes konkureerivad
karikale on moodustatud. Põhitiimis mängimise eelduseks oli
mängija kinnitus osalemiseks vähemalt neljal turniiril viiest ning
tähtajaks makstud osalustasu. Osalustasu sisaldab kõiki viite
turniiri ja on 15 eurot.
Pick-up tiimid
Pick-up tiim(id) pannakse kokku igal turniiril uuesti pick-up
mängijatest, kes registreerisid konkreetselt selle turniiri jaoks.
Vajadusel võidakse pick-up mängijaid lisada ka konkreetse
turniiri ajal mängima mõne põhitiimiga, kuid see ei tee nendest
mängijatest veel põhitiimi liikmeid ega anna õigust auhindadele.
Pick-up mängijana registreerimine toimub hiljemalt nädal enne
igat turniiri. Täname kõiki, kes on juba ennast turniiridele kirja
pannud, topelt registreerimine pole vajalik, ning piisab vaid
meie poolt saadetud meeldetuletuskirjale vastamisest hiljemalt
nädal aega enne konkreetse turniiri algust.
Osalustasu saab maksta ülekandega enne igat turniiri või
sularahas kohapeal. Osalustasu on 5 eurot iga turniiri kohta.
PÕHITIIMIDE MOODUSTAMINE
JA ASENDUSMÄNGIJAD
Lähtudes HAT-turniiri põhimõtetest moodustatakse tiimid
hooaja alguses loosimise teel. Selleks et saada võimalikult
ühtlase tugevusega, kuid mitmekesiseid tiime arvestatakse
mängijate koduklubi, soo ja tasemega. Taseme määramisel
arvestatakse mängija enda hinnangut, kuid lõplik otsus jääb
treenerile/korraldajatele. Nende näitajate alusel jaotatakse kõik
registreerinud põhitiimi mängijad gruppidesse (nö mütsidesse)
ning seejärel toimub meeskondadesse loosimine.

Tiimid koosnevad 9 mängijast ning jäävad samaks terveks
hooajaks. Iga meeskonna ülesanne on kõikideks turniirideks
mängijad kokku saada. Juhul kui mõjuval põhjusel ei saada
mõneks turniiriks kokku 6 mängijat (3 naist ja 3 meest) siis võib
kapten erandkorras hiljemalt nädal aega enne turniiri taotleda
asendusmängijat. Pick-up mängijate seast valitakse üheks
turniiriks sarnase tasemega asendusmängija korraldajate
poolt, kuid kõik meeskondade kaptenid peavad nõustuma
pakutud asendusega.
LIIGA KONTSEPTSIOON JA FORMAAT
Turnriiril osaleb 5 põhivõistkonda, millele lisandub iga kord
vasta valt registreerunud mängijate arvule pick-up tiime.
Igal turniiri mängivad kõik võistkonnad kõigiga ühe korra.
3/2 reegel ehk platsil on alati 2 meest ja naist, viies mängija võib olla nii mees kui naine vastavalt ründava meeskonna otsusele.
Vajadusel võivad mängivate meeskondade kaptenid
omavahel kokku leppida teisiti.
Mängude kestvus ja point cap sõltub turniiril mängivate
tiimide arvust ning kasutada olevast ajast. Planeeritud 4
tunnisel turniiril näiteks 5 tiimi korral on mängu kestvus 20
minutit ja point cap 11 punkti ning 6 tiimi korral vastavalt
13 minutit ja 7 punkti.
Mängu jooksul on mõlemal tiimil võimalik võtta 1min
time-out ühe korra. Time-out pole võimalik võtta pärast
mänguaja täis tiksumist.

Kui aeg saab täis siis mängitakse punkt lõpuni. Kui selle
tlemusel on viik, mängitakse veel üks punkt.
Igal turniiril kogutakse kokku SOTG (Spirit of the Game)
tulemused, kuid võitja kuulutatakse välja alles kogu liiga
hooaja lõppedes.
Meeskonnas „staaritsemine“ ei tasu end ära kuna MVP
auhindu välja ei anta ning pigem tasub panustada sellele, et
tiim tervikuna maksimaalselt hästi mängima panna. Aidata
tiimikaaslasetel aasta jooksul paremaks saada, omavahelist
koostööd lihvida ning meeskonna spiritit kõrgel hoida;)
Turniiri võitja selgitamiseks loeme kokku mängude
tulemused ja selgitame võitja võrreldes tulemusi sellises
järjekorras: võite kokku – omavaheliste mängude võidud
kokku – omavaheliste mängude punktide vahe – kõikide
mängude punktide vahe – kõikides mängudes kokku skooritud punktid
Liiga tabelisse punkte saab turniiri võitja (I koht): 9p, II koht:
6p, III koht: 4p, IV koht: 3p, V koht: 2p, VI koht: 1p, VII+ koht:
0p
Liiga võitja on see, kellel on viimase etapi lõppedes kõige
rohkem punkte. Kui punkte on sama palju selgub võitja
võrreldes kõikide turniiride kõigi mängude tulemusi samas
järjekorras nagu tehakse turniiri võitja selgitamiseks
Korraldajatel on õigus teha reeglitesse muudatusi kui need
on vajalikud Liiga/Turniiri paremaks korraldamiseks, kuid
muudatused tuleb kinnitada kõikide põhitiimi kaptenite
poolt.

VÕISTKONDADE MEELESPEA
Määrake oma võistkonna kapten, kes suhtleb korraldajatega,
veendub, et meeskond saab igaks turniiriks kokku vajaliku arvu
mängijaid ning vajadusel võtab vastu Liigaga seotuid otsuseid
koos teiste kaptenite ja korraldajatega.
Võistkonna liikmed annavad oma kaptenile esimesel võimalusel
teada millistel turniiridel nad osalevad ja millisel mitte (ja miks;).
Leppige kokku, kuidas mängude ajal vahetusi teha nii et kõik
saaksid piisavalt mänguaega
Soodustage võistkonnas uute kasulike kogemuste saamist
näiteks võimaldades ka uutel vastutusrikkamaid rolle võtta ning
ennast proovile panna.
Looge võistkonnasisene (online) suhtluskanal (Skype, Facebook, Hangouts chat vms), et arutada ka võistluste vahelisel ajal
kuidas järgmisel turniiril veel paremini mängida või muid vajalikke asju.
Iga tiimi esialgne nimi tähendab nende vormi värvi selleks
hooajaks (piisab õiget värvi särgist mis on selgelt eristatav
ülejäänud tiimide värvidest). Nimi on soovitav ära vahetada
mõne huvitavama vastu.
SUMMARY IN ENGLISH
Main teams
Registration to main teams that will compete for the trophy is
currently finished.
Main teams are assembled in the beginning of the season
according to HAT-tournament principles. Registered players are
divided into categories according to city, gender and level of
play - and then picked to teams of 9 players that will remain
same for the whole season.

Pick up teams
Pick-up team(s) are assembled at each tournament from the
players that have registered only for one tournament. If
needed, pick-up players can also be added to main teams, but
this doesn’t yet make them main team players. Pick-up players
will not be eligible for league prizes.
Registration for pick-up players finishes about a week before
each tournament. The fee is 5 EUR per tournament and payment is possible via bank transfer or in cash during the tournament.
League format
Five main teams + pick-up teams according to number of regis
tered pick-up players.
At all tournaments, all teams play once against each other.
Mixed format: 2 - 3 women on the field, chosen by offensive
team (captains can agree otherwise).
Exact duration of games and point cap depend on the number
of teams.
Both teams can take a 1-minute timeout during each game.
If the game time is over, current point is finished. If this results in
a draw, one extra point is played.
After every tournament, teams score points for the league
scoreboard as follows: I place: 9p, II place: 6p, III place: 4p, IV
place: 3p, V place: 2p, VI place: 1p, VII+ place: 0p
SOTG scores are evaluated after each game, but the winner is
not announced before the end of the season

ULTIMATE FRISBEE REEGLID
Kasutusel on UK Indoor Ultimate Rules, mis omakorda on
loodud WFDF Ultimate Rules alusel
http://www.ukultimate.com/system/files/UKU%20Rules%20of
%20Indoor%20Ultimate%202013.pdf
Välja arvatud käesolevas handbookis mainitud Eesti Frisbee
Liiga eripärad. Väljakute mõõtmed on parasjagu nii suured kui
vastavas saalis võimalik teha on.
AUHINNAD
Liiga võitnud võistkond saab rändkarika ning eraldi antakse
välja ka Spiriti karikas. Liiga esimese kolme põhitiimi mängijad
saavad medalid. Pick-up tiimid koguvad küll punkte igal turniiril,
kuid ei osale Liiga üldarvestuses.
KONTAKTID
Peamine suhtlus käib facebookis:
Eesti Ultimate Frisbee facebooki leht:
https://www.facebook.com/UltimateFrisbeeEstonia
Mart Pärtna (mart.partna@gmail.com) - 51 46 627
Eesti Frisbee Liigat puudutavad küsimused üldiselt.
Konkreetset turniiri puudutavate teemade osas tasub ühendust
võtta otse turniiri korraldajatega (vaata korraldajaid handbook’i
alguses olevast ajakava peatükist)

