
FLORA CUP 2014 
tüdrukute turniiri JUHEND

LP. Võistkonna esindaja

FC Flora jalgpalliklubi kutsub teid osa võtma tüdrukute 
jalgpalliturniirist FLORA CUP 2014

Turniir toimub 4. augustil A. Le Coq I muruväljakul

Osalema on oodatud tüdrukud vanuses 2002 aasta ja nooremad

Mängude algus 11:00



REEGLID

· Mänguaeg on 1x20 min.

· Väljaku suurus on ca 68X36 (pool väljakut, mida on veidi vähendatud).

· Turniiril kasutatakse palli suurusega 4.

· Mängus osaleb samaaegselt 6+1 mängijat.

· Mängitakse edasi-tagasi vahetustega.

· Küljesissevise  toimub  kätega.  Keskelt  lahtimängides  ei  ole  lubatud  sooritada
pealelööki.

· Suluseisu reegel puudub

· Kollane  kaart  tähendab  mängija  eemaldamist  mängust  üheks  minutiks  ning
võistkond 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.

· 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.

· Vastavalt  registreerunud  võistkondade  arvule  mängitakse  kas  turniirisüsteemis
(iga  võistkond  mängib  järjekorrass  kõigi  vastasvõistkondadega)  või  jaotatakse
võistkonnad kahte alagruppi.

· Turniirisüsteemi  puhul  selgitatakse  võitja  ja  kõik  järgnevad  kohad  vastavalt
kogutud punktide arvule (võit – 3p; viik – 1p, kaotus – 0p)

· Alagrupis mängitakse turniirisüsteemis. Alagrupimängude järel jätkatakse play-off
süsteemis  poolfinaalidega  (2  paremat).  Võistkonnad,  kes  alagrupist  edasi  ei
pääsenud mängivad omavahel, et selgitada välja kõik kohad.

VÕRDSETE PUNKTIDE KORRAL:

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.



TURNIIRI LÕPETAMINE JA AUTASUSTAMINE

 Esimese  kolme hulka  tulnud võistkondi  autasustatakse  karikate  ja  autasudega
sponsoritelt.

MAKSUD JA REGISTREERIMINE

 Võistkonnal, kes soovib turniirist osa võtta, palume registreerida e-maili aadressil:

eneli@fcflora.ee või helistada 53070811.

 Võistkonna suurus 13 mängijat + treener.

 Võistkonna  esindajal  tuleb  täita  registreerimisleht,  mille  saab  kohapealt  ning
toimetada see registreerimislauda enne esimese mängu algust.

 Osavõtumaks  võistkonnalt  on kuni  3  päeva  enne  turniiri  algust  makstes  80
eurot, hiljem 100 eurot.

 Lisainfot  turniiri  osavõtutasu  tasumise  kohta  ülekandega  saab  turniiri
korraldajatelt.

Lugupidamisega FC Flora jalgpalliklubi

mailto:eneli@fcflora.ee

