
 

 

FLORA CUP 2013 JUHEND 

 
 Turniir toimub 14. detsembril Eesti Jalgpalli Liidu uues Lilleküla sisehallis. 

 2005. aastal sündinud laste turniir toimub kell 9:00 - 12:30. 

 2006. aastal sündinud laste turniir toimub kell 14:45 - 18:15 (sellele turniirile 

tulijatel palume kohale tulla mitte varem kui kell 14:15, kuna hallis toimub 

Jalgpalliliidu koolitus). 

 Võistkonna esindajal tuleb täita registreerimisleht, mille saab kohapealt ning 

toimetada see registreerimislauda enne esimese mängu algust. 

 Võistkonna lubatud mängijate maksimaalne arv on 9 + treener. 

 Võistkonnas võib olla kuni 2 mängijat, kes on sündinud peale 1. augustit eelmisel 

aastal. Näiteks 2005 turniiril võib osaleda kaks mängijat, kelle sünniajaks on 

01.08.2004-31.12.2004. 

 Mängus osaleb samaaegselt 4+1 mängijat. 

 Mänguaeg on 1x18 min. 

 Turniiril kasutatakse palli suurusega 3. 

 Väljaku suurus on ca 27x44 m. 

 Küljesissevise toimub kätega. Keskelt lahtimängides ei ole lubatud sooritada 

pealelööki. 

 

 



 

 

 Kollane kaart tähendab mängija eemaldamist mängust üheks minutiks ning 

meeskond mängib vähemuses ühe minuti. Punase kaardi teenimine eemaldab 

mängija mängust mängu lõpuni ja tema võistkond mängib vähemuses kaks 

minutit. Punase kaardi teenija võib osaleda alates järgmisest mängust. 

 Mängitakse edasi-tagasi vahetustega. 

 Kui võistkond jääb kolmeväravalisse kaotusseisu, siis kaotusseisus olev võistkond 

võib saata väljakule ühe lisamängija. Kui kaotusseis väheneb taas 

kaheväravaliseks, peab kaotusseisus olev võistkond lisamängija ära võtma. 

 Üks mängija võib esindada päeva jooksul vaid ühte võistkonda. 

 Ühes vanuseklassis osaleb maksimaalselt 16 võistkonda. Iga võistkond saab 

pidada 5 mängu. 

 Võrdsete punktide korral alagrupis arvestatakse: 

 1. omavaheline mäng 

 2. omavaheliste mängude väravate vahe 

 3. üldine väravatevahe 

 4. löödud väravad  

 5. mündivise 

 Peale alagrupimänge selgitatakse viigilise tulemuse korral võitja välja penaltite 

löömisega. Kumbki võistkond lööb 3 penaltit, kui ka siis on tulemus viigis, lüüakse 

edasi esimese eksimuseni ja lööjaks peab olema mängija, kes ei ole veel penaltit 

sooritanud. 

 Osalustasu on 80 eurot, mis tuleb tasuda enne turniiri algust kohapeal sularahas. 

Kui on soov tasuda ülekandega, siis lisainfot saab turniiri korraldajatelt. 

 


