
 
 

 

 Turniiri peamine eesmärk: anda võimalus oma jalgpallialaste oskuste ja võimete 
realiseerimiseks ka neile noormängijatele, kes on alles hiljuti alustanud 
treeninguid või kelle eesmärgiks ei ole päris tippu jõudmine, vaid 
lihtsalt positiivse emotsiooni saamine kokkupuutest spordialade kuningaga ning 
kes võistlustel teistest oluliselt vähem mänguaega saavad. 

 Turniir toimub 6. aprillil 2014 Eesti Jalgpalli Liidu uues Lilleküla sisehallis, mängude 
algusaeg 11.00. 

 Osaleb maksimaalselt 16 võistkonda. Registreerimine lõppeb kui on 
registreerunud 16 võistkonda, kuid mitte hiljem kui 28.03.14.  

 Iga võistkond saab pidada 5 mängu. Mängu aeg on 1x17 min.  

 Mängitakse edasi-tagasi vahetustega paralleelselt neljal väljakul (samaaegselt 
toimub tüdrukute turniir) .  

 Väljaku suurus on ca 1/4 täismõõtmetega väljakust, palli suurus 4. 

 Võistkonna esindajal tuleb täita mängijate nimekiri, mille saab osalev võistkond 
registreerimisel oma e-mailile või enne turniiri algust kohapeal ning toimetada see 
registreerimislauda enne esimese mängu algust.  

 Võistkonna lubatud mängijate maksimaalne arv on 11 + treener. Võistkonnas võib 
olla kuni 2 mängijat, kes on sündinud peale 1. augustit 2002. Mängus osaleb 
samaaegselt 5+1 mängijat.  

 Kolmeväravalisesse kaotusseisu jääval võistkonnal on õigus saata väljakule üks 
lisamängija. Kaotusesiu vähenemisel kaheväravaliseks on kohustuslik lisamängija 
väljakult tagasi kutsuda.  

 



 Võrdsete punktide korral alagrupis arvestatakse:  
1. omavaheline mäng  
2. omavaheliste mängude väravate vahe  
3. üldine väravate vahe  
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.  

 Pealtvaatajad on kohustatud viibima halli tribüünil, seega on nende arv piiratud 
vaid tribüüni istekohtade arvuga.  

 Esimest kolme võistkonda autasustatakse karikaga, meened kõigile osalejatele. 

 Osalustasu 80 eurot, tuleb tasuda enne turniiri algust kohapeal sularahas või 
ülekandega. Arve saamiseks saata vastavasisuline kiri e-postiaadressile 
keidi@fcflora.ee. 
 

  LIsa info: Toomas Hurt – 50 33 891; toomas.h77@gmail.com 


