
 
  

FLORA CUP "RÕÕM JALGPALLIST" tüdrukute turniiri 
JUHEND 

 

  Turniir toimub 18. oktoobril Eesti Jalgpalli Liidu uues Lilleküla sisehallis. 

  Vanuseklass 2003 ja nooremad. 

  Turniiri algus kell 10:00. 

  Osaleb maksimaalselt 8 võistkonda. Registreerimine lõppeb kui on registreerunud 
8 võistkonda, kuid mitte hiljem kui 15.10.2014. 

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

  Võistkonna lubatud mängijate maksimaalne arv on 11 + treener. 

  Mängus osaleb samaaegselt 6+1 mängijat. 

  Mänguaeg on 1x17 min. 

  Turniiril kasutatakse palli suurusega 4. 

  Väljaku suurus on ca 1/4 täismõõtmetega väljakust. 

  Mängitakse edasi-tagasi vahetustega. 

  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. 

  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. 

  Registreerunud võistkonnad loositakse kahte alagruppi. 

  Alagrupis mängitakse turniirisüsteemis. Alagrupi 2 paremat pääsevad edasi play-
offidesse. Poolfinaali võitjad kohtuvad omavahel finaalis, kaotajaid mängivad 3 – 4 
koha peale. Madalamaid kohti välja ei mängita. 

  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. 

  Esimest kolme võistkonda autasustatakse karikatega, kõigile osalejatele medalid 
 

  Osalustasu on 95 eurot, mis tuleb tasuda enne turniiri algust kohapeal sularahas. 
Kui on soov tasuda ülekandega, siis arve saamiseks saata vastavasisuline kiri e-
postiaadressile keidi@fcflora.ee  

  Lisainfo : Eneli Vals – tel: 53 070 811; eneli@fcflora.ee 
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