
VANGLATEENISTUSE 2022. AASTA SAALIJALGPALLI MEISTRIVÕISTLUSE 

JUHEND 

 
I Eesmärk ja ülesanded 
  

1. Populariseerida sporti vanglaametnike ja töötajate seas. 
 

2. Tõsta spordimeisterlikkuse taset Vanglateenistuses. 
 

3. Selgitada välja Vanglateenistuse parim saalijalgpalli võistkond. 
 

 
II Aeg ja koht 
 

4. Võistlused toimuvad reedel 20. jaanuaril algusega kell 10.00 Paide E-piim spordisaalis.  
 

III Osavõtjad 
 

5. Võistlustele on kutsutud osalema alljärgnevate üksuste võistkonnad: 

• JM Vanglate osakond 

• Tallinna Vangla 

• Tartu Vangla 

• Viru Vangla 

• Sisekaitseakadeemia Justiitskolledž 
 
6. Võistkond peab koosnema Vanglateenistuse täis- ja osalise tööajaga töötavaist ametnikest 
(vanglaametnikud, muu vanglateenistuses olev ametnik, JM Vanglate osakonna ametnikud), 
pensionile läinud ametnikest, Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži teenistujaist ja kadettidest. 
Samuti ametnikest, kelle teenistussuhe on peatatud (RSP, LHP, kaitseväeteenistus) 
 
7. Võistlused toimuvad ühes vanuseklassis, võistkonna mängivas koosseisus (platsil) peab 
olema vähemalt üks naismängija. 
 
8. Iga asutus võib turniirile registreerida mitu võistkonda. 
 
9. Võistkonna suurus on kuni 8 mängijat. 

 
IV Võistlustingimused 
 

10. VÕISTLUSTINGIMUSED:  turniir on ühepäevane ja süsteem sõltub osavõtjate arvust. 
Mängud peetakse kehtivate jalgpallireeglite kohaselt, väljak 36x22m, väravaala on märgitud 
eraldi joontega, värav 3x2m, mängitakse saalijalgpalliga nr 4, võistkonna suurus kuni 8 
mängijat, mängitakse ühtses võistlusvormis ja saalijalanõudega. Väljakul kokku 5 mängijat, 
kellest 1 peab olema naisterahvas, vahetused jooksvalt, mängu aeg kokku 15-20 min 
(oleneb võistkondade arvust). Värava eest paneb väravavaht palli mängu maast jalaga. 
Kollane kaart tähendab 2min mängimist vähemuses, kui selle ajaga lüüakse neile värav – 
mängib võistkond täiskoosseisus. Teistkordne kollane kaart on punane ja mängija selles 
mängus enam osaleda ei saa. Sama kehtib ka otse punase kaardi korral ja võistkond mängib 
2 min vähemuses. 
 
Naismängija poolt löödud värav annab 2 punkti 
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Turniirisüsteemis toimuvatel võistlustel ja alagruppides paremusjärjestuse määramisel 
arvestatakse: 

- Võistkonna punkte 

- Võrdsete punktide korral omavahelis(t)e mängu(de) punktid 

- Omavaheliste mängude väravate vahe 

- Üldist väravate vahet 

- Üldist löödud väravate arvu 

- Väiksemat karistuste arvu 

- Loos 

 
 
V Registreerumine 
 

11. Iga asutuse spordiinstruktor või esindaja teeb võistkonna/võistkondade nimelise 
eelülesandmise e-mailile jaanika.kurgjarv@just.ee hiljemalt 10. jaanuariks. 
 

 
 
VI Kohtunikud 
 

12. Kohtunikud organiseerib turniirile korraldaja.  
 
VII Üldeeskirjad 
 

13. Kõigis juhendis reguleerimata küsimustes teeb turniiri ajal otsuse võistluste peakohtunik, 
kelle otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu. 

 
VIII Autasustamine 
 

14. Kolme paremat võistkonda autasustatakse meenete, medalite ja karikatega. 
 
IX Informatsioon 
 

15. Teavet võistluste kohta: Jaanika Kurgjärv, +37256457374, jaanika.kurgjarv@just.ee. 
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