
Tartumaa koolinoorte 2021.a.
 jalgpalli meistrivõistluste 

 juhend                              
                                           

Eesmärk:
Populariseerida jalgpalliharrastust Tartumaa koolinoorte hulgas.
Arendada sidemeid koolide vahel ja selgitada maakonna meistrid.
Selgitada EKSL poolfinaaliturniirile või finaalturniirile  edasipääsejad 

Aeg ja koht: 
1.-5.kl. – poisid, tüdrukud  27.05. kl.9.30 Elva kunstmuruväljak
6-9.kl. - noormehed, neiud 21.09. kl.9.30 Elva kunstmuruväljak
10-12.kl. – noormehed    1.10. kl.9.30 Elva kunstmuruväljak

Osavõtjad:  
Võistlused korraldatakse alljärgnevalt:
Vanuseklassis on väljakul 6 mängijat + väravavaht, võistkonnas max 10 mängijat.
Märkus  Võistkond peab esinema sama värvi särkides/vestides.

Registreerimine ja läbiviimine:
Võistlustele  registreerumine hiljemalt  7 päeva enne võistluse toimumist tel. 5669 
6220; 58413646(Jürgen Kuresoo), 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. 

Mängu kestuse ja süsteemi: 
Mänguaeg 2x10 minutit, otsustab võistluste peakohtunik, sõltuvalt osavõtvate 
meeskondade arvust. Mängitakse poolel väljakul risti. Väravate mõõdud 5 x 2 m. 
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.

Paremusjärjestuse selgitamine:
Kohtumise võitmine annab 3 punkti, kaotus 0 ja viik 1 punkti. Vanuseklassi võitjaks 
tuleb 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) ja haridusasutustele kehtivate COVID-19 piiranguid.

http://www.jalgpall.ee/
mailto:info@tmsl.ee


Pealtvaatajaid ei soovitata

Autasustamine:
Vanuseklassi  võitnud  võistkonda  autasustatakse  karika  ja  diplomiga  ,  I-III  kohale
tulnud mängijaid autasustatakse diplomi ja medaliga. 
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