PÕLVA MAAKONNA KOOLIDE SAALIJALGPALLI MEISTRIVÕISTLUSED
JUHEND
I EESMÄRK
1. Populariseerida jalgpalli harrastamist maakonna koolinoorte seas.
2. Elavdada erinevate koolide noorte omavahelist suhtlemist.
3. Selgitada paremus maakonna koolide 6.-9.kl. poiste ja tüdrukute ning 10.-12.kl. noormeeste
vanuseklassides.
II AEG JA KOHT
4. Võistlused toimuvad vastavalt ajakavale Mesikäpa Hallis 18.veebruaril 2020.a. algusega
kell 9.30.
III OSAVÕTJAD
5. Turniiril võivad osaleda Põlva maakonna koolide võistkonnad.
6. Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides ning võistkondade suurused on:
gümnaasiumi noormehed 10.-12.klass
8 mängijat + õpetaja
põhikooli tüdrukud 6.-9.klass
8 mängijat + õpetaja
põhikooli tüdrukud poisid 6.-9.klass
8 mängijat + õpetaja
7. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga võistleja ise.
IV REGISTREERIMINE
8. Võistlusel osalemise soov saata meilile polvasport@gmail.com
NB! Võistkondade registreerimise viimane kuupäev 10.veebruar 2020.a.
9. Juhul, kui peale registreerumist selgub, et ei ole võimalik siiski võistlusel osaleda, siis
palume teatada sellest kindlasti esimesel võimalusel sekretariaati.
10. Nimeline registreerimisleht esitada võistlustele saabudes turniiri peakohtunikule ning
sellel on märgitud võistleja nimi, sünniaasta ja klass.
V VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE
11. Võit annab 3 punkti, kaotus ja loobumine 0 punkti, viik 1 punkti.
12. Loobumise eest arvestatakse kaotuseks 0:3.
13. Võistkondade paremusjärjestuse määrab kogutud punktide arv. Juhul, kui mitmel
võistkonnal on punktide arv võrdne, arvestatakse paremusjärjestuse määramisel omavaheliste
mängude punktide arvu, selle võrdsuse korral omavaheliste mängude väravate vahet, üldist
väravate vahet ning kogu löödud väravate arvu. Paremuse mitteselgumisel otsustab järjestuse
alagrupis loos. Kohamängudes viigilise tulemuse korral selgitatakse võitja penaltitega – 3
lööjat. Vajaduse korral lüüakse edasi penalteid ühekaupa kuni võitja selgumiseni.
Erisused: suluseisu ei fikseerita, vahetuste arv piiramata, platsil 5+1 mängijat.
14. Ühe meeskonna mängijad peavad kandma sama värvi mängusärke. Kohustuslik on kanda
säärekaitsmeid. Väravavaht peab kandma väljakumängijatest erinevat värvi riietust.
VI AJALIMIIDID
15. Kui mängu algusajaks ei ole väljakul minimaalselt 4 mängijat ja 5 minutit peale ametlikku
mänguaja algust pole võistkond täiskoosseisus, loetakse mäng loovutatuks ja turniiritabelisse
kantakse -:+ kaotus ja –1 punkt. Kõik kuni selle hetkeni vastaste poolt löödud väravad jäävad
kehtima. Mõjuva põhjuseta hilinemise eest üle viie minuti määratakse hilinenud võistkonnale
kaotus ja tabelissse kantakse -:+.

VII AUTASUSTAMINE
16. Põlva maakonna koolide saalijalgpalliturniiril autasustatakse kõikide vanuseklassi
paremaid alljärgnevalt:
I koht - võistkonnale karikas ja diplom, võistkonna liikmetele medal ja diplom, meene.
II ja III koht - võistkonnale diplom, võistkondade liikmetele medal ja diplom, meene.
Eriauhind iga vanuseklassi „suurimale väravakütile“, parimale väravavahile.
VIII MAJANDAMINE
17. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kannab Põlva Maakonna
Spordiliit
18. Turniiril osalemine on tasuta.
19. Võistkonna lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav kool.
IX ÜLDISELT
20. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik
koos võstluse sekretariaadiga.
Võistlused korraldatakse koostöös Põlva Jalgpalliklubiga LOOTOS,
peakohtunik on AVO JAKOVITS.
21. Registreerimisega üritusele aktsepteerib osavõtja käesolevat juhendit ja annab nõusoleku
avaldada enda tulemuse võistlusprotokollis, lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid
ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks

PÕLVA JALGPALLIKLUBI LOOTOS
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT

