
flora nike cup 2016

kutse



tere tulemast flora nike cup’ile!
Flora hilissügisesed 
turniiripäevad tulevad 
taas! Heameel on 
tõdeda, et sel aastal 
on meiega liitunud 
uus toetaja, meie 
pikaaegne sõber ja 
kaasteeline Nike. 

Novembrikuu 
nädalavahetustel 

kohtuvad EJL 
sisehallis erinevate 
vanuserühmade 
võistkonnad, kes 
tulevad Lillekülla kokku 
üle kogu Eesti. 

FC Flora on seda 
turniiri korraldamas 
juba kolmandat aastat 
ning seeläbi on 

jõuluajaeelset 
jalgpallinaudingut 
pakutud sadadele 
lastele! 

Loodame, et käesolev 
kutse teie klubi noorte 
osalemiseks Flora Nike 
Cup 2016 turniiridel 
leiab elava vastukaja ja 
kohtume juba varsti!

2010 (u7)
12. november 
kella 9:00-14:00 

KÕIK TURNIIRID TOIMUVAD EESTI JALGPALLI LIIDU SISEHALLIS!

vanusegrupp formaat mänguaeg suluseis võistkondi

5 vs 5 1 x 16 min. ei ole nr.3 max. 24

2009 (u8)
13. november 
kella 9:00-14:00 

5 vs 5 1 x 16 min. ei ole nr.3 max. 24

2008 (u9)
19. november 
kella 9:00-14:00 

7 vs 7 1 x 16 min. ei ole nr.3 max. 12

2007 (u10)
20. november 
kella 9:00-14:00 

7 vs 7 1 x 17 min. ei ole nr.3 max. 12

2006 (u11)
12. november 
kella 14:30-20:00

7 vs 7 1 x 17 min. on nr.4 max. 12

2005 (u12)
13. november 
kella 14:30-20:00

9 vs 9 1 x 17 min. on nr.4 max. 12

jätkub



2004 (u13)
19. november 
kella 14:30-19:00

vanusegrupp formaat mänguaeg suluseis võistkondi

11 vs 11 1 x 25 min. on nr.4 max. 8

2003 (u14)
26. november 
kella 10:00-16:00

11 vs 11 1 x 25 min. on nr.4 max. 8

tüdrukud (u14)
20. november 
kella 14:30-20:00

9 vs 9 1 x 17 min. ei ole nr.4 max. 12

lapsevanemad
6. november 
kella 10:00-16:00

7 vs 7 1 x 17 min. ei ole nr.4 ei ole
piiratud

registreerimine ja auhinnad
Osavõtutasu on 125 eurot võistkonna kohta.  
Registreerida saab, võttes ühendust peakorraldaja Taavi Trasbergiga e-posti
aadressil taavi@fcflora.ee või telefonil 5620 9902.

Auhinnad: karikad ja medalid iga vanusegrupi esikolmikule.  Eriauhind turniiri 
parimale mängijale ja  parimale väravavahile. 

kohtumiseni
flora nike

cupil!
LOE KA 

RÕÕM JALGPALLIST
TURNIIRI KOHTA!



tere tulemast 
rõõm jalgpall turniirile!
Turniiri peamine eesmärk on anda võimalus 
oma oskuste ja võimete realiseerimiseks 
ka neile lastele, kes jalgpalliga alles tutvust 
teevad või kelle jaoks jalgpallitreeningud 
on vaid vahva harrastus, mitte 
saavutussport. Samuti soovitakse anda 
positiivne laeng ja emotsioon ka neile 
lastele, kes võistlustel teistest vähem 
mänguaega saavad.

Rõõm Jalgpallist turniir toimub juba 
neljandat korda ning on leidnud sellisena 
sooja vastuvõtu paljude Eestimaa klubide 
laste ja treenerite hulgas!



2008 (u9)
27. november 
kella 9:00-14:00 

vanusegrupp formaat mänguaeg suluseis võistkondi

7 vs 7 1 x 16 min. ei ole nr.3 max. 12

2007 (u10)
3. detsember
kella 9:00-14:00 

7 vs 7 1 x 17 min. ei ole nr.3 max. 12

2006 (u11)
4. detsember
kella 9:00-14:00 

9 vs 9 1 x 17 min. on nr.4 max. 12

2005 (u12)
4. detsember
kella 14:30-20:00

9 vs 9 1 x 17 min. on nr.4 max. 12

2004 (u13)
3. detsember
kella 14:30-20:00

11 vs 11 1 x 25 min. on nr.4 max. 8

2003 (u14)
27. november
kella 14:30-20:00

11 vs 11 1 x 25 min. on nr.4 max. 8

registreerimine ja auhinnad
Osavõtutasu on 125 eurot võistkonna kohta.  
Registreerida saab, võttes ühendust peakorraldaja Taavi Trasbergiga e-posti
aadressil taavi@fcflora.ee või telefonil 5620 9902.

Auhinnad: karikad ja medalid iga vanusegrupi esikolmikule.  Eriauhind turniiri 
parimale mängijale ja  parimale väravavahile. 
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