
 

Flora Spring Cup 2014  

 

Reeglid  
FC Flora Spring Cup`il mängitakse vastavalt EJL noorte meistrivõistluste juhendis kirjutatud reeglitele: 

http://www.jalgpall.ee/docs/Eesti%202013.a%20noorte%20meistriv%F5istluste%20juhend.pdf  
Juhul kui EJL reeglites ja Spring Cup 2014 reglemendis leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis 
öeldu. 

Vanuserühmad  
B2-1999 a.s. poisid (võistkonnas võib olla kuni 3 mängijat, kes on sündinud peale 1. augustit 1998) 
C2-2001 a.s. poisid (võistkonnas võib olla kuni 3 mängijat, kes on sündinud peale 1. augustit 2000) 
D2-2003 a.s. poisid (võistkonnas võib olla kuni 2 mängijat, kes on sündinud peale 1. augustit 2002) 
E1- 2004 a.s. poisid (võistkonnas võib olla kuni 2 mängijat, kes on sündinud peale 1. augustit 2003) 

B2 ja C2 8 võistkonda, D2 ja E1 12 võistkonda. Mängijate arv vanuserühmades 

B2 mängib 11vs11 tervel väljakul, kehtib suluseisureegel, pall nr. 5 

C2 mängib 11vs11 tervel väljakul, kehtib suluseisureegel, pall nr. 5 

D2 mängib 8vs8 poolel väljakul, kehtib suluseisureegel, pall nr. 4 

E1 mängib 7vs7 poolel väljakul, suluseisureegel puudub, pall nr. 4  

 

Võistkonna lubatud mängijate maksimaalne arv on 20 mängijat / 2003 ja 2004 poiste sarjas 16 

mängijat. Edasi-tagasi vahetused on lubatud.  

Turniiril pole mängijatel lubatud mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Juhul kui eiratakse reeglit, 

diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri 

tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks. 

Mänguaeg turniiril 

Mänguaeg 2x20 min. Kõigile võistkondadele vähemalt 5 mängu.  

 

Turniirisüsteem 

Võistkonnad jagatakse 2 alagruppi. B2 ja C2 sarjas mängivad mõlema alagrupi 2 paremat 

võistkonda kohtadele 1-4 ja teised kohtadele sealt edasi. Kohamängud mängitakse play-off 

süsteemis. D2 ja E1 sarjas järgneb alagrupimängudele kohe kohamäng, kus alagruppide võitjad 

mängivad esikohale, alagruppide teiseks asetunud võistkonnad üldarvestuse kolmandale kohale jne.  

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse: 

 omavaheline mäng 

 omavaheliste mängude väravate vahe 

 üldine väravate vahe 

 löödud väravate arv 

 distsiplinaarkaristused 

a) mängudest loobumine,                                                                                                               

b) tulemuse tühistamine. 

 loos 

 

 

 

http://www.jalgpall.ee/docs/Eesti%202013.a%20noorte%20meistriv%F5istluste%20juhend.pdf


Kohamängud mängitakse play-off süsteemis. Play-off’is (kohamängudes)  ja finaalis viiki jäänud 

mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata. 

Vanuseklassides löödavate penaltite arv: 

Poisid 1999 ja 2001 – 5 penaltit 

Poisid 2003 ja 2004 –3 penaltit 

Protest 

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu.  Protest põhineb mõne mängija osalemise 

õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis 

mängutulemust mõjutas.  

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel 

võistkonna juhiks) poolt mitte hiljem kui 30 minutit peale mängu lõppu.  

Protesti menetlemise tasu on 75 EUR.  Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse. 

 

Žürii 

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja 

kahest turniiri peakorraldajast.  

NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu! 

 

Kohtunikud 

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt.  Turniiri peakohtunikuks on Egon Tintse. 

 

Meditsiin/arstiabi 

Jalgpalliturniiri FC Flora Spring Cup 2014 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate 

vigastuste eest.  

 

Hoiatused ja eemaldamised 

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud järgmiseks antud turniiril peetavaks mänguks. 

 
Turniiril võistkonna registreerimine 

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud 

registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada registreerimislehte e-posti teel 

aadressile fcflora@fcflora.ee 

 

Mängu alustamine 

Võistkonnad peavad võistluspaigas ja mänguvalmis olema 10 minutit enne nende mängu algust. 

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.  

Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt. 

 

Autasud 

Karikas ja medalid 3 parimale meeskonnale; 

Turniiri parimatele mängijatele eriauhinnad. 

 

Kontakt: 

Korraldaja: Priit Adamson +37256954791, priit@fcflora.ee 

Korraldaja: Jaanus Pruuli +3725033145, jaanus@fcflora.ee  
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