Maakoolide karikavõistlused jalgpallis
Juhend 2013
Aeg ja koht: Turniir toimub 11.septembril 2013.a. Ülenurmes algusega kell 10 00.
Osavõtjad: Osalema on kutsutud Tartumaa maakoolid. Ei saa osaleda linnade (Elva,
Kallaste) koolid. Lubatakse osaleda ka Eesti Jalgpalli Liidus litsentseeeritud mängijatel.
Maakondlikul turniiril selgitatakse võitjad kolmes vanuseklassis:
- vanemad poisid ( 1999 ja nooremad)
- nooremad poisid(2001.ja nooremad)
- tüdrukud(1999 ja nooremad)
Registreerimine: Registreeruda tuleb hiljemalt 7 päeva enne toimumist tel. 7370999,
56 696 220 või info@tmsl.ee
Võistluspäeval registreerimine: Võistluste läbiviijale esitada kooli direktori kinnitusega
ülesandmisleht, kus on näidatud võistleja sünniaeg (päev, kuu, aasta). Võistlejatel peab
kaasas olema kehtiv õpilaspilet. Võib esitada kohtunikele ka õpilaste õpilaspiletite
mõlemapoolse koopia.
Võistlustingimused: Õuejalgpalli reeglid: Väljaku mõõtmed on väiksemad
normaalsest(40x60m.) Väravate mõõdud 5-6 m x 2 m. Väljakul korraga 5 väljakumängijat ja väravavaht. Võitkonna suurus kuni 10 mängijat. Mängu alustamiseks loosib
kohtunik väljaku poole. Lubatakse piiramatult mängijate vahetusi. Vahetada võib vaid
vahetusalas. Suluseisu ei fikseerita. Punane kaart tähendab mängija väljakult
eemaldamist ja meeskond mängib mängu lõpuni vähemuses. Eemaldatud mängija ei
saa mängida järgmises mängus. Mängu kestuse ja süsteemi otsustab võistluste
peakohtunik sõltuvalt osavõtvate meeskondade arvust. (Maksimaalselt lubatud
mänguaeg 2 x10 minutit; )
Paremuse selgitamine: Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond. Kui kahel
võistkonnal on võrdselt punkte, määrab paremuse nende omavahelise kohtumise
tulemus. Kohtumise viigilisuse korral arvestatakse esmalt üldist väravate vahet,
vajadusel ka turniiril löödud väravate arvu, seejärel selgitatakse võitja penaltitega
5+5.Vajaduse korral lüüakse edasi penalteid ühekaupa kuni võitja selgumiseni.
Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse omavaheliste
mängude tulemusi:
1- suurem võitude arv
2- omavaheliste mängude punktid
3- omavaheliste mängude väravate vahe
4- üldine väravate vahe
5- suurem löödud väravate arv
6- jalgpallis viigilise tulemuse korral selgitakse võitja penaltitega 5+5. Vajaduse korral
lüüakse edasi penalteid ühekaupa kuni võitja selgumiseni.
Võitjale 3, kaotajale ja loobunule 0 ning viiki mänginuile 1 punkt.
Jalgpallivõistlused viiakse läbi kooskõlas Eesti noorte jalgpalli MV. juhendiga arvestades
vastava klassirühma tehnilisi täpsustusi (kodulehekülg www.jalgpall.ee)
Autasustamine:
Iga vanuseklassi võitnud võistkonda autasustatakse karikaga, I- III kohale tulnud
võistkondi ja mängijaid autasustatakse diplomiga. Eriauhinnad parematele.
Täiendus Tartumaa maakoolide karikavõistluste juhendile mängijate osavõtutingimuste kohta: Bja C- poiste ning tütarlaste B-vanuseklassides on võistkonda lubatud üles anda 3 mängijat, kes on
sündinud vanuseklassi põhisünniaastale eelneval aastal 1. augustil või hiljem. Märkus: Maakoolide
nii vanem kui ka noorem vanuserühm.
Alus: Eesti 2012.a noorte meistrivõistluste juhend Atikkel 12 – Mängijate ülesandmine ja õigus
osaleda mängus. P. 19 Sama punkt kehtib ka Tartumaa maakoolide aastalõputurniiri võistkondade
komplekteerimisel. Kinnitatud EJL juhatuse poolt 14.01.2012

