
      

 

VI Jõustruktuuride spordimängud 

 Jalgpalli juhend 

 

1. Eesmärk 

Selgitada VI Jõustruktuuride spordimängude parim meeskond ja naiskond jalgpallis. 

2. Ajakava ja koht 

9. augustil kell 10.00-11.00 mandaat  Paikuse Spordikeskuses (Paide mnt 19, Paikuse),  
kell 12.00 jalgpalliturniiri avamine ja alagruppide mängude algus Raeküla staadionil,     

muruväljakul (aadress: Riia mnt 277, Pärnu linn, Pärnu maakond).   

10. augustil finaalturniiri mängude algus kell 10, autasustamine võistluspaigal pärast 

finaalmängu. 

3. Võistlustingimused ja korraldus 

1. Iga asutus saab võistlustele välja panna kuni kaks meeskonda ja ühe naiskonna. 

Naiste turniir toimub, kui registreerinud on 4 või rohkem võistkonda. 

2. Mängitakse kehtivate võistlusreeglite järgi. 

3. Täpne võistlussüsteem täpsustatakse pärast võistkondade arvu selgumist. 

4. Võistkonna suurus on kuni 10 mängijat (maksimum). Väljakul võib korraga olla 6 

väljakumängijat + väravavaht. Vahetused on jooksvad. 

5. Mängitakse poolel väljakul (risti). 

6. Mänguaeg on 2x20 minutit. Vaheaeg 5 minutit. 

7. Väravate suurus on 5x2 meetrit. Penaltilöömise koht on 7,5m väravast. 

Väravavahiala mõõtmed 27 x 11 m. 

8. Suluseisu ei fikseerita. 

9. Esimese kollase kaardiga eemaldatakse mängija kaheks minutiks, teise kollasega 

samale mängijale ja otse määratud punasega eemaldatakse mängija mängu lõpuni 

(võistkond jätkab vähemuses mängu lõpuni) ning karistatud mängija peab järgmise 

mängu vahele jätma. Kohtunikul on õigus karistada mängijat punase kaardiga ja 

turniirilt eemaldada, kui mängija käitumine on olnud  palliplatsil vägivaldne. 

10. Mängu saab alustada kui võistkonnast on väljakul vähemalt 5+1 mängijat. Kui mängu 

jooksul jääb võistkonda vähem kui 3 mängijat, mäng lõpetatakse ja võistkonnale 

arvestatakse kaotus ning tabelisse märgitakse -:… (vastase poolt löödud väravate arv) 

11. Soojenduspallid peavad võistkonnad ise kaasa võtma 

12. Säärekaitsmete kasutamine on kohustuslik 

13. Keelatud on kasutada metallkorkidega jalgpallijalatseid 

14. Kõik kohad mängitakse välja. 

4. Registreerimine 

Osalejad registreerivad osalemissoovi oma asutuse  spordikoordinaatoritele, kes edastavad 

osalejate andmed võistluste peasekretärile epp.jalakas@sisekaitse.ee 1. juuliks 2018. 

5. Võistkondlik arvestus 

Kohapunktid võistlusklasside lõikes jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, 

III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Punkte antakse kõigile 

osalenud võistkondadele. Asutuste vahelises paremusjärjestuses arvestatakse asutuse 

parima meeskonna ja naiskonna punktisummat.  



6. Autasustamine 

Iga võistlusklassi kolme parema võistkonna liikmeid autasustatakse medaliga, võitjaid 

võistkondi karikaga.  

7. Vaidluste lahendamine 

Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik või 

peakorraldaja vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. 
Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav. 

8. Muu 

Tasuta pesemisvõimalused on Paikuse spordikeskuses ja võistluspaigas.  
Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused      

sätestab VI Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.  

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid.  

Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi eest. 
Võistlused korraldavad KAPO ja SKA, võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus. 

 

  

Jagnar Jakobson 

 Jalgpalli peakohtunik 

  

Rein Mõnnakmäe (rein.monnakmae@sisekaitse.ee)  

Jalgpalli peakorraldaja 


