IX Vara Cup jalgpallis
noortele ja täiskasvanutele
JUHEND
Eesmärk –
Populariseerida jalgpalli noorte ja täiskasvanute seas Varal, Peipsiäärses piirkonnas ja Tartumaal,
jätkata turniiri traditsiooni Vara vallas.
Toimumisaeg 25.august 2012.a. Vara külas Vara Põhikooli staadionil. Võistluste avamine kell 10.00.
Osalejad 1997.aastal sündinud ja nooremad ning täiskasvanud mängijad. Võistkonna suurus vähemalt 1+6,
maksimaalne mängijate arv registreerimislehel 10 .
Auhinnad Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud võistkonda autasustatakse karikate ja diplomitega. Iga
vanuseklassi parimale ründajale, parimale kaitsjale ja parimale väravavahile eriauhind.
Turniiri süsteem Turniiri süsteem selgub vastavalt registreerujate arvule. Turniir või turniir + play-off.
Osavõtumaks ja registreerimine Osavõtumaks võistkonnalt on 15 eurot, mis tasutakse SA Vara Sport arvelduskontole
10220039600018 SEB pank ( konto omanik Vara Sport Sihtasutus) koos võistkonna
registreerimisega kirjalikult e-postiga varasport@gmail.com hiljemalt 30. juuli 2012.
Võistkonna liikmete nimeline registreerimine võistluspäeval kell 9.30 kuni 10.00.
Kõik mängijad peavad olema registreeritud enne esimest mängu. Kasutades mängus registreerimata
mängijat, saab võistkond automaatselt tabelisse kaotuse 0:3.
Noorte võistkonnal osavõtumaksu ei ole.
Mängureeglid ¤ Mängija võib esindada ainult seda võistkonda, kus ta on turniirile registreeritud.
¤ Mänguaeg 2x10 minutit. Kohamängudel viiki jäänud mängudele järgnevad kohe mänguaja
lõppedes karistuslöögid (3), finaalis viiki jäänud mängule järgneb lisaaeg 5 minutit „kuldsele
väravale“, millele vajadusel järgnevad penaltid (3).
¤ Mängu kohtunikke on 1.
¤ Väljakul 1+6 mängijat, vahetused on vabad, edasi-tagasi.
¤ Võistkond peab olema võistluspaigas 5 minutit enne mängu algust.
¤ Kollane kaart – mängija eemaldatakse mängust 2 minutiks.
¤ Punane kaart – võistkond on vähemuses 2 minutit, mille möödudes võib asendada teise
mängijaga. Kaardi saanud mängija on eemaldatud mängu lõpuni.
¤ Ühtne mänguvorm (värv) on soovitav. Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena
märgitud võistkond.
¤ Proteste mängu kohta saab esitada 10 minutit peale toimunud mängu, protesti esitamise eest peab
võistkond andma kautsjoniks 50 krooni, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse.
¤ Võit annab 3 punkti, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
¤ Võrdsete punktide korral rakendatakse järgmisi kriteeriume:
omavahelis(t)e mängu(de) punktid

omavahelis(t)e mängu(de) väravate vahe
omavahelis(t)es mängu(de)s löödud väravate arv
üldine väravate vahe
üldine löödud väravate arv
karistused
loos
¤ Kui 5 minuti jooksul peale ametliku mänguaja algust ei ole väljakul vähemalt 5 mängijat, loetakse
mäng loovutatuks ja turniiritabelisse kantakse 0:3 kaotus ja -1 punkti
¤ Kõik ülejäänud reeglid on FIFA poolt kinnitatud.
Üldiselt Isik, kes on nimetatud võistkonna juhiks, vastutab võistkonna eest nii mängude kui ka muul ajal.
Iga mängija vastutab oma tervise eest ise. Alkoholi tunnustega mängijal on mängimine keelatud,
kohtunikul on õigus nimetatud mängija eemaldada.
Turniiri korraldajad ei vastuta vigastuste, haigestumiste ja varguste eest.
Protestid ja kõik muud võimalikud erimeelsused lahendab žürii, kelle otsus on lõplik.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad korraldajad, esindajad ja žürii kohapeal.
NB! Seoses koolimaja remondiga riietumis- ja pesemisvõimalused puuduvad.
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