
VANGLATEENISTUSE 2020. AASTA JALGPALLI MEISTRIVÕISTLUSE 

ÜLDJUHEND 

 

I Eesmärk ja ülesanded 

 

1. Populariseerida sporti vanglaametnike ja töötajate seas. 

2. Tõsta spordimeisterlikkuse taset Vanglateenistuses. 

3. Selgitada välja parim jalgpalli võistkond vanglasüsteemis. 

 

 

II Aeg ja koht 

4. Võistlused toimuvad 3. september 2020 Paide linnastaadionil, aadressil Pärna 9, 

kunstmuru väljakul. Mängude algus 10.00. 

 

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. 

7. Võistlused toimuvad ühes vanuseklassis, platsil mängivas koosseisus peab olema 

vähemalt üks naismängija. 

8. Võistkonna suurus on kuni 10 mängijat. 

 

IV Võistlustingimused 

10. Turniir on ühepäevaline. Täpne süsteem tuuakse ära võistlusjuhendis, mis 

koostatakse peale eelregistreerimist ning täpse osavõtjate arvu selgumist. 

11. Kõik mängud toimuvad ametlike võistlusreeglite järgi. 

Erandid  

- Mängud toimuvad kahel väiksema mõõtmelisel väljakul; 

- Väljakul on 6 mängijat (sealhulgas üks naismängija) ja väravavaht;  

- Mänguaeg 2 x 15 minutit; 

- Suluseisu ei loeta;  

- Vahetused on jooksvad, enne peab mängija väljakult lahkuma, kui teine 

asemele tuleb;  

- Esimese kollase kaardiga eemaldatakse mängija kaheks minutiks, teise 

kollasega ja otse määratud punasega eemaldatakse mängija mängu lõpuni 

(võistkond jätkab vähemuses) ning karistatud mängija peab järgmise 

mängu vahele jätma.  

- 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); 

- Naismängija poolt löödud värav annab 2 punkti 



 

 

V Varustus 

12. Soojenduspallid peavad võistkonnad ise kaasa võtma; 

13. Keelatud on kasutada metallkorkidega jalgpallijalatseid; 

 

VI Registreerumine 

15. Iga asutuse spordiinstruktor või esindaja teeb võistkonna/võistkondade nimelise 

eelülesandmise e-posti aadressil: jaanika.kurgjarv@just.ee hiljemalt 27. augustiks. 

 

VII Kohtunikud 

16. Kohtunikud organiseerib turniirile korraldaja. 

 

VIII Üldeeskirjad 

17. Kõigis juhendis reguleerimata küsimustes teeb turniiri ajal otsuse võistluste 

peakohtunik, kelle otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu. 

 

IX Autasustamine 

18. Kolme paremat võistkonda autasustatakse medalite, meenete ja karikatega. 

 

X Informatsioon 

19. Teavet võistluste kohta saab jaanika.kurgjarv@just.ee või 56457374. 
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