Alexela Sops vaheajamäng viib Riiga EMile
Korvpalli Meistriliiga peasponsor Alexela koostöös Korvpalliliiduga korraldab
käimasoleva hooaja teises pooles Meeste meistriliiga kohtumistel vaheajamängu
pealtvaatajatele. Peauhinnaks on eriti väärtuslik reis Eesti Rahvusemeeskonna
mängudele Riiga.
Vaheajaauhinnad paneb välja Alexela. Mäng „Alexela Sops“ toimub klubide
kaasabil KMLi teise poolaasta mängude vaheajal. Publikumängu raames võib
võita hulgaliselt Alexela kinkekaarte ning peaauhinnaks on EM-finaalturniiri
Riia alagrupi täispakett, mis sisaldab mängude pileteid, transporti ja majutust
kahele. Kõik osalejad saavad endale Alexela t-särgi ja Alexela Kossufänni
Sooduskaardi.
Mäng toimub Alexela KML korvpallimängu vaheajal. Vaheajamängu loogika ja
reeglid:
Õhtujuht vajab: kahte Alexela KMLi palli, auhinnaks kahte t-särki ja Alexela 50
eurost kütusetšekki. Lisaks stopperit aja mõõtmiseks. Lisaks tuleb kasutada 24sekundi tablood. Õhtujuht valib kaks võistlejat ja alustab mänguga keskringis.


Aeg läheb käima (24-sekundi tabloo)



mängijad liiguvad põrgatades korvi alla (mängijad liiguvad erineva korvi alla, st
võistlust sooritatakse erinevatel väljaku pooltel) sooritavad viske (tabav vise annab loa
liikuda edasi ehk samalt positsioonilt tuleb visata tabamuseni ja seejärel võib liikuda
järgmisele positsioonile)



järgmisena tuleb liikuda vabaviskejoonele ja sooritada vise sealt (tabav vise annab loa
liikuda järgmisele positsioonile)



seejärel tuleb liikuda kolmesejoonele ja sealt peab samuti sooritama tabava viske.



Kui võistleja on sooritanud tabava viske kõigist kolmest kohast ja mängija on jõudnud
palliga tagasi keskringi, läheb aeg kinni. Kui 24 sekundit saab enne läbi, siis mängija
peab ikkagi visked lõpuni sooritama (vaid juhul, kui mängija pole 90 sekundi jooksul
suutnud viskeid tabada, siis võib mängu lõppenuks lugeda).

Mängijad saavad pärast sooritust auhinnaks t-särgi (Alexela SOPS) ja KFS
sooduskaardi. Mängija, kes teeb reeglitele vastava soorituse 24 sekundi jooksul,
saab lisaauhinnaks Alexela 50 eurose kütusekinkekaardi. Kõik tulemused
registreeritakse!

Võistlejate soorituse kohta peetakse üldtabelit ja kaheksa kiirema soorituse
omanikud saavad õiguse osaleda Suures Finaalis, mis toimub Alexela KMLi
kolmanda finaalmängu ajal aprillis-mais.
Üldtabel asub www.basket.ee kodulehel. Mängureeglid finaalis on samad ja
parima aja teinud finalist võidab EUROBASKET 2015 piletid kahele kõikidele
Eesti koondise mängudele Riias, lisaks transpordi Riiga ja tagasi ning ööbimise.

