
                              Tartumaa maakoolide 2012.a. 
                      saalijalgpalli aastalõputurniiri juhend. 
 
I    Eesmärk      Populariseerida jalgpalli maakonnas.  
          Selgitada Tartumaad esindav maakool EJL minijalgpalli  
                          aastalõputurniiril  Kalevi Spordihallis. 
 
II   Aeg ja koht  Võistlused toimuvad 07.detsembril algusega kell 9.00 Nõo 
Spordihoones. ( Võistlejatel peavad olema täiesti puhtad sportjalanõud. Jalanõude puhtust 

kontrollitakse enne võimlasse sisenemist.) 

 
III   Osavõtjad  Võistlema lubatakse Tartumaa  maakoolide võistkondi . 
Koolide võistkonnas võivad mängida õpilased, kes on sündinud 1998 a. ja 
hiljem.    
Osalusõiguse täiendus: Alus: Eesti 2012.a noorte meistrivõistluste juhend. Artikkel 

12 – Mängijate ülesandmine ja õigus osaleda mängus. P. 19 B - ja C (1998)- ning 
tütarlaste B-vanuseklassides on võistkonda lubatud üles anda 3 mängijat, kes on sündinud 
vanuseklassi põhisünniaastale eelneval aastal ( s.o. 1997)1. augustil või hiljem.                      
Võistkonna suurus  10 mängijat. Väljakul  korraga 6 mängijat : 5 
väljakumängijat ja  väravavaht. Mängu aeg 12 minutit.  Väljak 50 x 25 m. 
Väravad 2 x 5 m. 
 
IV Paremusjärjestuse selgitamine. Mängitakse turniiri süsteemis. Kui on 
registreerunud üle kuue võistkonna, mängitakse alagruppides. 
Turniirisüsteemis toimuvatel võistlustel kasutatakse võrdsete punktide korral 
järgmisi kriteeriume: 
a) omavahelise mängu või omavaheliste mängude punktid; 
b) omavaheliste mängude väravate vahe; 
c) üldine väravate vahe; 
d) üldine löödud väravate arv; 
e) penaltid 3v3 lööjat, vajadusel 1v1 + n.; 
f) liisk. 
Kohtumise võitjale võistkonnale märgitakse turniiritabelisse 3 punkti, kaotajale 
ja loobunule 0 punkti ning viiki mänginule 1 punkt. 
 
V Autasustamine Võistlejate autasustamist ja korraldamist rahastatakse 
Puhja Gümnaasiumi projekti kaudu Eesti Kultuurkapitali Tartumaa 
Ekspertgrupi poolt aga ka Tartumaa Koolispordi Liidu poolt.  
Turniiri kolme paremat  võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga ning 
kolme parema võistkondade  liikmeid medali ja diplomiga.  
Eriauhinnaga autasustatakse turniiri parimat mängijat, väravakütti  
väravavahti ja kaitsemängijat. 
Aastalõputurniiri võitja maakool saab  õiguse esindada Tartumaad Eesti 
Jalgpalli Liidu minijalgpalli aastalõputurniiril maakoolidele 26 detsembril 
Kalevi Spordihallis. ( Võitja loobumise korral saab õiguse võistelda teise või 
kolmanda koha võitnud võistkond.) 
 
VI Üldiselt 
Kõik käsitlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal. 
Registreerimine telefonitsi 7370999, 56 696 220  või info@tmsl.ee  hiljemalt 7 
päeva enne turniiri.  

mailto:info@tmsl.ee


Võistluste läbiviijale esitada kooli direktori kinnitusega ülesandmisleht, kus on 
näidatud võistleja sünniaeg. Võistlejail peab kaasas olema kehtiv õpilaspilet. 
 
VII Tähtsamad reeglid 
• külje auti läinud pall pannakse mängu jalaga, kusjuures vastasmängija ei tohi olla 

ligemal kui 3 m 
• väravavaht võib palli kätte võtta karistusalas  
• väravavaht ei tohi palli visata üle keskjoone, vastasel juhul läheb pall üle vastastele 

ja pannakse mängu  küljejoonelt väljaku keskkohas; selgitus: palli võib üle 
keskjoone visata põranda põrkest kas veeretades või visates; kui läbi õhu visatud 
pall pall enne keskjoone ületamist puudutab mõnd mängijat või põrandat siis on pall 
määrustepäraselt  mängus  

   väravavaht paneb palli mängu jalaga, pall on mängus, kui pall on ületanud 
karistusala joone 
• penalti lüüakse 7 m märgilt  
• kollane kaart - mängija eemaldatakse mängust 2 minutiks 
• punane kaart - võistkond vähemuses 2 min., mille möödudes võib asendada teise 

mängijaga; kaardi saanud mängija on eemaldatud mängu lõpuni ja ka järgnevas 
mängus 

• audi, vabalöögi või karistuslöögi sooritamisel ei tohi vastasmängija (d) olla pallile 
lähemal kui 3 m  

• mängitakse palliga nr. 5 
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