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Austria suursaadik tunnustas Aseri õpilasi
29. septembril võttis Austria suursaadik vastu Aseri Keskkooli 6 õpilast, keda koos teiste õpilastega
tunnustati eduka osalemise eest kirjandivõistlusel.
Kool valmistab ette rahvusvahelist koostööprojekti
30.09.-3.10. osales Pärja Kesküla Saksamaal Hannoveris toimunud konverentsil Schools and the World
of Work (Koolid ja töömaailm). Kavandatav projekt laiendaks oluliselt Aseri õpilaste rahvusvahelise
koostöö võimalusi.
Vallavolikogu esimees Riho Kutsar Iirimaal õppereisil
29.09-03.10. käis Iirimaal õppereisil Aseri Vallavolikogu esimees Riho Kutsar. Reisi korraldas Eesti
Maaomavalitsuste Liit (EMOL) valla- ja linnajuhtidele, tutvumaks sealsete omavalitsuste algatatud
edukate Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide projektidega.
Külastati Hiina RV saatkonda
8. oktoobril võttis Hiina RV suursaadik Hong Jiuyin oma residentsis Kadriorus vastu Aseri Keskkooli
kolm abiturienti, kelle hiinateemalisele kunstikonkursile saadetud töid hinnati parimaks.
Aseri Kaitsealal võib käia seenel ja marjul
20.10 toimus asutatava Aseri looduskaitseala kaitse-eeskirja tutvustav koosolek. Ida-Virumaa
keskkonnateenistuse looduskaitsespetsialist Kristi Prosin ja ELF-i looduskaitsetöötaja Eerik Leibak
tutvustasid uue kaitseala väärtusi, piire ja kaitsekorda. Marjade ja seente korjamine on kaitsealal
jätkuvalt lubatud.
Tuntud popmuusik Aseris
20.10 andis rahvamajas kooliõpilastele muusikatunni pianistina, popmuusikuna ja telenäona tuntud
Mihkel Mattisen. Teema oli sõnastatud "Bachist JAMini".
Rannule kavandatakse uut viadukti
21.10 toimus Aseris Rannu viadukti ümberehituse kavandamise töökoosolek. Maanteeameti,
teedevalitsuse, projekteerijate ja vallavalitsuse esindajad arutasid esimese klassi maantee nõuete
kohaselt rajatava viadukti erinevaid lahendusi.

VALLAVAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 158. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr. 159. Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega Rannu külas.
Nr. 160. Anda Kaupo Lehtlale luba väikeehitise ehitamiseks Kalvi külas.
Nr. 161. Nõustuda Kestla külas asuva endise Villaveski talu õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamisega õigusjärgsele pärijale.

Nr. 162, 163. Määrata kahele raske puudega isikule hooldajad.
Nr. 164. Sotsiaalküsimus.
Nr. 165. Anda õp. Regina Kaplinale õppelaenu 20 000 kr.
Nr. 166. Määrata Tallinn-Narva mnt ehitustööde vastuvõtukomisjoni Aseri valla esindajateks
abivallavanem Ivo Korjus ja maanõunik Ahto Kaasik.
Nr. 167. Anda OÜ-le Jaotusvõrk Mere tänavas asuva 0,4 kV elektri õhuliini kasutusluba.
Nr. 168. Anda Malle Kangrole luba elamu ehitamiseks Kalvi külas.
Nr. 169. Anda AS-le Kalwi Mõis luba puhastusseadmete rekonstrueerimiseks Kalvi külas.

KÜLAS HIINA RV SUURSAADIKUL

8. oktoobril olid Aseri Keskkooli XIIb klassi õpilased Tatjana Antonova, Jelena Fjodorova ja Antonina
Poljakova koos direktoriga külas Hiina RV suursaadikul Hong Jiuyinil tema residentsis Kadriorus.
Selle kohtumisega lõppes Hiina RV 55. aastapäevale pühendatud ürituste sari, mille organiseeris
Ajalooõpetajate Selts. Selle raames korraldatud kunstikonkursil olid kunstiõpetaja Imbi Pakkeri
õpilaste hiinateemalised joonistused kultuuriataðee sõnul esitatutest parimad.
Suursaadikuga kohtumine kulges väga sundimatus ja lõbusas meeleolus, õpilased esitasid küsimusi ja
said ka ammendavaid vastuseid kultuuri, hariduse, elu-olu ja olümpiaks valmistumise kohta.
Küsimusele Hiina köögi ja söökide kohta andis ta ülevaate erinevate Hiina piirkondade
toitumistavadest, mis on väga erinevad põhiliselt kasutatavate toiduainete kui ka vürtsikuse poolest.
Jätkuvalt on Hiinas lubatud sünnitada ainult üks laps, v.a. mõni protsent väikerahvaid, kelle peredes
lubatakse viie aasta pärast ka teine laps sünnitada. Huvitava kohtumise lõpus andis suursaadik kõigile
kingikoti ning lubas võimaluse korral ka meid külastada. Tänasime suursaadikut kooli poolt värvika
lillekimbuga.
Riho Kutsar
Aseri Keskkooli direktor

HANNOVERIS KOOLILE PARTNEREID OTSIMAS
Nagu võib lugeda kooli direktori, volikogu esimehe Riho Kutsari Iirimaa muljetest ja Hiina ning
Austria saatkonnaüritusi tutvustavatest lugudest, algas õppeaasta koolile rahvusvaheliselt.
Sama arengut märgib ka kooli esmakordne lülitumine Euroopa Liidu koolide Socrates-projekti
tegevusse. Üks kooliarengu alaprogrammidest kannab Tðehhi pedagoogi Comeniuse nime ja selle
raames rahastatakse (lihtsustatult öeldes) õpilaste keeleõpet ja mõne eluvaldkonna võrdlevat uurimist
ning koolidevahelist kogemustevahetamist korraldavaid ühisprojekte. Kuna rahastamise eeltingimus on
vähemalt 2-3 erineva maa kooli kaasalöömine, on projekti edukuse võti partnerite leidmine.
30.09.-3.10. toimus Saksamaal Hannoveris konverents Schools and the World of Work (Koolid ja
töömaailm), kuhu olid kogunenud 9 riigi kooliesindajad, kes soovivad rahvusvahelisi kooliprojekte
käivitada. Taolisi kokkusaamisi nimetatakse ettevalmistavateks lähetusteks ja nendel osalemise kulud
hüvitavad stipendiumi näol Socratese bürood erinevates riikides.
Kolme päeva jooksul jõuti oma kooli ja riiki tutvustada ning külastada kohalikku lossiparki
botaanikaaiaga, samuti kuulata edukalt projektitööd tegevate Saksa õpetajate ja õpilaste esinemisi ja
koonduda töörühmadesse, kes jõudsid viimaseks õhtuks visandada esialgsed ühisprojektid. (Meie kooli
võimalikud koostööpartnerid olid Saksamaalt, Poolast, Slovakkiast, Türgist, Prantsusmaalt ja Iirimaalt.)
Kui praegu e-kirja teel toimuv ettepanekute ja arvamustevahetus vilja kannab, kui Socratese Eesti
büroo meie oma ja partnerite riiklikud bürood kolleegide projekti heaks kiidavad, saavad Aseri õpilased
ja õpetajad järgmisest sügisest põneva ja arendava kolmeaastase koostöövõimaluse teiste maade
koolidega.
Pärja Kesküla

HIINA RAHVAVABARIIK 55
1. oktoobril 1949 moodustati Hiina Rahvavabariik. Tänavu tähistab Hiina Rahvavabariik oma 55.
aastapäeva.
Hiina tsivilisatsiooni vanuseks loetakse viis tuhat aastat. Enamikule seonduvad teadmised Hiinast ikka
koolitundidega, kus tutvutakse hiinlaste suurte leiutistega: kompassi, püssirohu ja paberiga. Iidsetest
aegadest on Hiina ühendanud Euroopa ja Kesk-Aasia maid - läbi Hiina kulges ka tuntud Siiditee.
Hiina on üks rikkamaid riike kõige suurema elanikkonnaga ja tema valuutareservid on maailmas III
kohal. Pole ime, et Hiina kui üks arhitektuuri- ja looduslike mälestusmärkide liider on UNESCO poolt
sisse kantud maailma inimkonna pärandi nimekirja. Peking on valitud 2008. a olümpiamängude
läbiviimise linnaks.
Ajalooõpetajate Seltsi algatusel toimusid Eestis Hiina Rahvavabariigi kultuuripäevad. Hiinale
pühendatud üritustest võtsid osa ka Aseri Keskkooli õpilased. 13. septembril võis kooliruumides
vaadata näitust piltidest ja raamatutest, mis olid saadud Eestis asuvast Hiina saatkonnast. Näitusel kõlas
hiina muusika. Samal päeval vaadati ka videofilmi ja pärast toimus loeng. Lektor oli ajalooõpetaja ja
pedagoogikamagister Irina Golikova, kes ise oli Hiinas käinud. Viktoriinist võttis osa palju õpilasi,
võitjad said autasud, mis olid toodud Hiinast.
27. septembril oli meie kooli delegatsioon Sillamäel konverentsil "Hiina eile, täna, homme".

Ettevalmistusi selleks ürituseks tegime kaks nädalat: koostati ettekanne "Hiinlased täna" (rahvastik,
probleemid, ühiskondlike suhete arenemine) ja essee "Hiina eurooplase pilgu läbi." Kunstõpetaja Imbi
Pakker valmistas õpilastega temaatilised joonistused. Meie õpilased esinesid konverentsil väga hästi nende joonistused HRV kohta olid parimad.
Olen tänulik kooli administratsioonile, kes toetas mind selle ürituse läbiviimisel.
Jelena Kornõðova
ajalooõpetaja

AUSTRIA SUURSAADIKU VASTUVÕTUL
29. septembril olime kutsutud Austria suursaadiku dr. Jakub Forst-Battaglia ja tema abikaasa majja
(residentsi).
Eelmisel õppeaastal võttis meie klass õp. Sternhofi juhendamisel osa ajakirja Perplex
kirjandivõistlusest teemal "Mis mind rikkaks teeb?". Septembris võis kahjuks ainult 6 õpilast saadiku
juurde sõita, et auhinnad vastu võtta. Need õpilased olid: Allar Lass, Oliwer Nõlvak, Indrek Sults,
Salme Kärt, Eljana Ivanova ja Kristiina Lonkovitð.
Saadiku maja Pirital oli seest ja väljast väga ilus, ehkki kaunis väike. Siiski mahtus sinna ära päris palju
inimesi. Peale meie olid kutsutud ka paremate kirjandite kirjutajad Tallinnast ja Tartust, Eesti
ametnikud ja ajakirjanikud.
Saadik pidas kõne, millest me eriti aru ei saanud, sest ei ole saksa keelt veel nii palju õppinud. Seejärel
anti üle auhinnad ja kingitused koolile.
Pärast pakuti suupisteid ja mahla. Saime suhelda teiste õpilaste ja saadiku ja tema abikaasaga. Saadiku
naine on väga lahke ja oskab paljusid keeli. Ta tänas eraldi lillekimbu eest, mis me talle kinkisime.
Meie kirjutasime kõigi allkirjadega tänu külalisteraamatusse. Kutsusime saadiku ka meie kooli külla.
Üritus meeldis meile väga, kõik jäid sõiduga rahule.
Eljana Ivanova, Salme Kärt, Kristiina Lonkovitð - VIIa

VEEL LÕPPENUD KOOLIVEERANDIST
24. septembril väisasid neli keskkooliklassi integratsiooniprojekti "Minu riik" raames Tallinna, tutvudes
muuhulgas mitmete riiklike institutsioonide tööga.
Tutvusime Kadrioru presidendilossiga ja õnneliku juhuse läbi olime ka president Rüütli USA visiidilt
koju saabumise tseremoonia tunnistajad. Täidesaatva võimu juurde - Stenbocki majja - sisse ei
pääsenud, küll aga vaatasime asukoha järele. Riigikogu hoones osalesime lisaks ringkäigule viktoriinis,
mille võitjad said tagasihoidlikud auhinnad.
Projekti meelelahutuslik pool hõlmas soodushinnalist uisutamist Premia jäähallis ning Ühispanga
peahoone külastamist.
Projektis osalemist toetas vallavalitsus.
Oktoobri on alati põnevaks teinud õpetajate päev, mida ka Aseri koolis tähistatakse
õpilasomavalitsuspäevana. See tähendab, et õpetajarollis lähevad tundi vanemate klasside õpilased.

Tänavugi andis direktor Riho Kutsar käskkirjaga võimu üle õpilasesindusele Kaari Rohesalu ja Aljona
Hitrova isikus.
Eriline oli aga see, et enne tseremooniat lõikasime läbi lindi, avades nii remondiga ilusaks muutunud
aula uksed.
Päev kulges töiselt. Pärastlõunal õnnitlesid õpilased oma pärisõpetajaid, andsid võimu tagasi ja tõdesid
ühises vestlusringis, et õpetajaamet on kaunis raske.
11.-15.oktoober on kuulutatud täiskasvanud õppija nädalaks.
Kaks päeva olid ka meie kooli uksed õhtul avatud kõigile suurtele aserlastele. Nagu kuulutasime, võis
kolmapäeval õp. Pakkeriga pühadekaarte valmistada, õp. Korjuse ja Tiitsoga rahvalaulu-tantsu
harjutada, õp. Jegorova ja Sternhofiga saksa keelt ja õp. Kaplina ja Stepanovaga eesti keelt harjutada,
õp. Jansen, Vagulina, Zavjalova ja Kamenski hoolitsesid kehatreenimise eest. Neljapäeval oli avatud
arvutiklass, kus õp. Sussareva jagas näpunäiteid.
Loodetavasti meeldis kõigile koolipinki istunud lapsevanematele end õppijana tunda!
Täiskasvanukoolituse nädala omamoodi jätkuks kujunes 19. oktoobril Jõhvi Noorteabi Keskuse
psühhoterapeudi Viktor Korobka narkoennetusloeng.
20. oktoobril andis rahvamajas kooliõpilastele muusikatunni pianistina, popmuusikuna ja telenäona
tuntud Mihkel Mattisen. Teema oli sõnastatud "Bachist JAMini". Lisaks huvitavale jutule ja
suurepärasele klassikaesitusele pakkus muusik koosimproviseerimise võimalust vabatahtlikele - lavale
läks Erlika Rätsep - ning ühislaulmist, millest saal kinni haaras.
Esineja kiitis pärast kontserti meie publikut, õpilastepoolne tagasiside on olnud valdavalt positiivne. M.
Mattisen jagas soovijaile ka autogramme.
Kontsert tasuti kooli eelarvest.
22. oktoobril lõppes esimene kooliveerand. Lõpuklassid võtsid kümnendad klassid keskkooliperre
vastu - seda tseremooniat tavatsetakse seostada rebaste nimega.
Oktoobri viimane nädal on vaheaeg. Selle juhatas sisse 23. oktoobril pedagoogide koolitus, mille viisid
läbi psühholoogiaprofessor Mare Teichmann ja psühholoog Mart Murdvee firmast AS PE Konsult.

ÕPPEREIS IIRIMAALE
29. septembrist 3. oktoobrini korraldas Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL) omavalitsustegelastele
õppereisi Iirimaale, tutvumaks sealsete omavalitsuste algatatud edukate Euroopa Liidu (EL)
struktuurifondide projektidega.
15-liikmelise grupi koosseisus sain ka mina tutvuda Iiri Avaliku Halduse Instituudi poolt koostatud
programmi raames Kilkenny maakonna projektidega. Vaheldumisi loengutega toimusid ringsõidud.
Tutvustati Kilkenny Maakonnavolikogu ja tema edukaid projekte: turismiprojekti Woodstock Garden,
kohalike teede ennistamise projekti, maapiirkonna transpordiprojekti Ring-a-Link, Dunmore jäätmete
korduvkasutuse keskust ja maakonna ettevõtlusnõukogu. Meile räägiti ka Iirimaa omavalitsustest ja
nende rollist EL fondidest raha taotlemisel, regionaalsetest tööprogrammidest, maakonna arengu
strateegia koostamisest ja avaliku ja erasektori partnerlusvormidest.

Töise ja kasuliku õppereisi lõpetuseks tutvusime ühel päeval ka Dubliniga. Kokkuvõtlikult võib öelda,
et Iirimaa on osanud väga hästi kasutada EL erinevaid fonde rahade taotlemisel ja kasutamisel, aga
samal ajal säilitanud ka oma eripära ja traditsioonid.
Riho Kutsar
Volikogu esimees

ASERI VABAAJAKESKUS 30

Aseri spordiliikumise alguseks loetakse hooaega 1946-1947, kui Aseri Tellisetehasesse suunati tööle
ehituspataljoni sõjaväelased. Esimesed spordialad, millega alustati, olid jalgpall, korvpall ja male.
1948. aastal prooviti juba korvpallis jõudu nii tugeva kollektiiviga nagu Tartu "Kalev". Mäng lõppes
aserlaste kaotusega 26 : 104.
14. veebruaril 1951 moodustati Aseri spordiaktiivi koosolekul VSÜ "Kalev" Aseri
kehakultuurikollektiiv. Esimeheks valiti Kuno Hanson. Nõukogusse valiti M. Tõnisson, P. Ðkels, O.
Papstel jpt. Spordiühingusse astus tublisti üle saja liikme.
1952. a. toimus Rakkes esimene matðkohtumine Aseri kehakultuurikollektiivi ja Rakke
kehakultuurikollektiivi võistkondade vahel korv-, võrk ja jalgpallis. Samal aastal alustati Oleg Papsteli
ja Hans Leiburi algatusel endise tsemenditehase varemetes spordisaali ehitamist. 1956. a. hakati
korraldama tehase tsehhidevahelist spartakiaadi. See paljudest spordialadest koosnev võistlussari
muutus Aseri spordivõistluste põhialuseks ja toimus katkematult kuni 1989. aastani.
1958. a. otsustati tehase direktori Nikolai Fedjukini ettepanekul ehitada Aserisse uus staadion. 9-10.
juunil 1960 toimusid juba staadioni avapidustused.
Kuna tehase laienemisega tuli lammutada spordisaal, saadi hr. Fedjukini eestvedamisel toonaselt
valitsuselt luba ja vahendid uue kaasaegse spordihoone ehitamiseks Aserisse. Nii nagu staadioni
ehitusel, otsustati ehitada ka spordikompleks osaliselt ühiskondlikus korras kogu tehase kollektiiviga.
Tehase direktor ei rahuldunud sellega, et loodi suurepärane spordikompleks. Ta taotles ja saavutas seda,
et spordikompleksi baasil loodi tervisetsehh. Seda peeti üheks esimeseks Nõukogude Liidus.

Tervisetsehhis rakendati tööle füsioteraapia ravikabinetid, muda-ja parafiinravi, saun koos
raviduððidega ja ravivannid. 1974. a. 20. detsembril toimus tervisetsehhi pidulik avamine. Nii ujulas
kui spordisaalis toimusid spordivõistlused. Maletajatele andis simultaani rahvusvaheline suurmeister
Paul Keres.
Esimeseks tervisetsehhi juhatajaks oli Mikk Grassmann.
1970-1980. aastatel kasutasid tervisetsehhi võistluste ja laagrite korraldamiseks paljud Eesti,
Leningradi ja Moskva spordiorganisatsioonid. Sport oli Aseris väga populaarne. Lisaks kohalikele
võistlustele korraldati palju Kohtla-Järve rajooni ja vabariiklikke võistlusi. Tervisetsehhis töötas 34
inimest.
1990. a. tehti tervisetsehhis põhjalik remont. Vahetati isegi basseini põhjaplaadid. Kahjuks tabas mõne
aasta möödudes Aseri Keraamikatehast majanduslik kriis, mis lõppes pankrotiga. Tehase pankrot
mõjutas tugevasti ka Aseri spordilelu. Paar aastat oli hoone kütmata ning enam ei olnud ka palgalisi
sporditöötajaid. 1997. aastast töötab hoone Aseri valla allasutusena.
Praegu toimuvad Vabaajakeskuse saalis lõunani Aseri Keskkooli kehalise kasvatuse tunnid. Kella
kolmest algavad treeningud jalgpallis, korvpallis, lauatennises, aeroobikas ja võrkpallis.
Aseri rahvale valmistab palju rõõmu teadmine, et järgmisel aastal on taas lootust, et ujula hakkab tööle.
Hoone ujula pool on müüdud SK "Kuldsed kalakesed", mis tegeleb muu hulgas ujula
taaskäivitamisega.
Kaire Kutsar
Vabaajakeskuse juhataja

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Oktoober
Marie-Lorentine Pärnaste 85
Ella Normak 83
Lovise Penek 82
Ivan Fjodrov 82
Endla Lõhek 81
Ella Kuusk 81
Helga Aarik 81
Jelena Kazakova 81
Ilse Õunap 75
Ralf Merilaine 75
Elfride Kasela 75
Ivan Potðujev 75
Lembit-Aleksander Polluks 70
Mihhail Sergejev 70

Õnnitleme!

SPORT
LAUATENNIS
2005. a. Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel lauatennises esindavad Aserit 2 meeskonda ja naiskond.
Esimene voor on lõppenud ning III liigas lõpetas esimese ringi kaotuseta meie I võistkond. Tubli oli ka
II võistkond, mis koosnes Pekka Laidineni treeningrühma poistest. Ei jäänud ka poisid meeste seas
võiduta.
Naiskond lõpetas esimese vooru ühe kaotusega. Kaotus tuli vastu võtta Tallinna "Kalevi" naiskonnalt.
Teine voor toimub 11.12.2004.
ELTL Laste GP-s on toimunud juba 3 etappi. Edukalt on mänginud K. Kozma, P. Nõlvak, O. Nõlvak,
K. Räis, A. Sakov ja D. Mirzagajeva.
KORVPALL
Algasid Ida-Virumaa MV korvpalli esiliigas. Esimesed kohtumised on peetud Aserile võidukalt:
ASERI - MÄETAGUSE 72: 65
ASERI - TOILA VALD 85: 76
Aseri võistkonnas mängivad:
Marek Koitla, Agur Tamm, Argo Korjus, Janno Malm, Kristo Konstantinov, Fred Juuse, Hennik Penek,
Gert Lonski, Pekka Laidinen, Mait Alles, Siim Andressoo ja Teet Reisi.
Esile peaks tooma Marek Koitla head mängu. Kahes esimeses mängus on Marek visanud üle
kolmekümne punkti.

AEROOBIKA SÜGISHOOAJA SUURÜRITUS
Aseri Spordiklubi aeroobikatrenni naised võtsid osa selle sügishooaja suurima aeroobikaürituse
raames toimuvast neljatunnisest non-stop aeroobikatrennist.
Non-stop aeroobika on kõigest üks osa Eesti Võimlemisliidu poolt korraldatud kahepäevasest üritusest,
mis taas toimus samaaegselt messiga "Ilu sõnum 2004".
Esimesel päeval (15.10) jagasid Eesti aeroobikatreeneritele uusi ideid Skandinaavia tuntud spetsialistid
Jorge Mix (Tðiili/Rootsi), Lina Andersson (Rootsi) ja Silja Siller (Taani). Teisel päeval said tavategijad
nelja tunni jooksul proovida kaheksat erinevat stiili.
Pärast pikka ja väsitavat trenni avanes võimalus lihtsalt nautida showl "Aeroobikakuninganna 2004"
esinevate neidude graatsiat vaheldumisi Eesti sportiluvõimlemise tippude etteastetega. Kõrvuti
professionaalsete esinejatega näitasid oma oskusi ka erinevad tantsustuudiod Tartust ja Tallinnast.
Võrreldes eelmise aastaga paistis silma tantsuhuviliste meessoo esindajate hulga suurenemine.
Kutsume teid ühinema Aseri Spordiklubi aeroobikatrenniga! Alustame uut hooaega 1. oktoobrist
treener Olga Zavjalova juhendamisel. Trennid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega kl
19.00. Ärge pikalt mõelge, lihtsalt tulge!
Diana Steklova

TEATED
Aseri Vabaajakeskus (endine tervisetsehh) kutsub kõiki oma endiseid töötajaid 4. detsembril
vabaajakeskusesse 30. juubeliaastapäeva tähistamisele. Kl. 15.00 spordivõistlused lauatennises ja
korvpallis (endiste töötajate vahel). Kl. 17.00 pidulik aastapäeva tähistamine. Kl. 19.00 seltskondlik
koosviibimine Aseri Rahvamajas.

Aseri valla meeste korvpallimeistrivõistluste juhend
1. Eesmärk. Populariseerida korvpalli Aseri vallas. Selgitada välja 2004-2005. a. Aseri vaila meister
korvpallis.
2. Osalejad. Võistlustest võivad osa võtta kõik selleks soovi avaldanud meeskonnad. Meeskonnas võib
üles anda 10 mängijat. Mängija võib mängida võistluste jooksul vaid ühes meeskonnas.
3. Võistlussüsteem. Võistlused toimuvad rahvusvahelise korvpalliföderatsiooni FiBA reeglite järgi.
Meeskondadel peab olema ühtne võistlusvorm. Mängud toimuvad Aseri Vabaajakeskuses 2004. a.
novembrist 2005. a. veebruarini. Võistluste korraldajad on SMK ASERI ja ASERS SK.
Võistlussüsteem selgub pärast meeskondade registreerimise lõppu. igal võistkonnal peab olema välja
panna üks kohtunik. Mängudele määrab kohtuniku peakohtunik.
4. Registreerimine. Võistkonna nimeline registreerimine toimub 1-7. nov. k.a.
5. Finantseerimine. Võistluste osavõtumaksuks on 50 krooni iga mängu kohta. Muudest vahenditest
võistluste läbiviimiseks laekuvaid summasid kasutatakse väljakukohtunike ja sekretariaadi jaoks,
statistiliste ülevaadete koostamiseks ja trükkimiseks ning auhindade muretsemiseks.
6. Autasustamine. Võistlustel 1.-3. koha hõivanud meeskondi autasustatakse karika ja meenetega.
Registreerimine tel: 5175731 Teet Reisi

Aseri valla leht ilmub 1 kord kuus.
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

