Jõgevamaa noorte jalgpalli
2003.a. meistrivõistluste juhend
EESMÄRK
Populariseerida jalgpalli noorte hulgas, pakkuda noortele võistlemisvõimalusi,
selgitada parimad tüdrukute ja poiste võistkonnad.
Selgitada parimad omavalitsused noorte jalgpallis.

AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad:
1. CT ja CP
2. BT ja P
3. AT ja P

19.09. kell 10.00
11.09. kell 10.00
23.09. kell 12.00

T ja P Esku
T- Eskus
P - Põltsamaa
T- Eskus
P - Põltsamaa

OSAVÕTJAD
Jõgevamaa omavalitsuste võistkonnad, kes on komplekteeritud omavalitsuse piirides
elavatest või õppivatest noortest.
Kohtunikul on õigus küsida enne võistlust õpilaspiletit või passi.

VÕISTLUSSÜSTEEM
Võistlused toimuvad järgmistele võistlusgruppidele:
1.“C” vanuseklassi (1989-1990) tüdrukute ja poiste võistkonnadele;
2.”B” vanuseklassi (1987-1988) tüdrukute ja poiste võistkonnadele;
3.”A” vanuseklassi (1986- 19 aastased k.a.) neidude ja noormeeste võistkonnadele.
Võistlejal on lubatud võistelda ka üks vanuseklassis vanemas.
Võistkonna suurus on CT, CP, AT, BT vanusekalssis 10 mängijat ja teistes
vanuseklassides 15 mängijat. Võistlussüsteem selgub peale registreerimist.
Üldvõitja (omavalitsuse) arvestuses liitetekse omavalitsuse 6 parimat võistkond ja
teised võistkonnad hoiavad punkte kinni.
Võistlusgrupis annab I koht 13 punkti, II koht 12 punkti, jne.
Mängitakse FIFA reeglide järgi. V.A. CT, CP, AT, BT vanuseklassi väravad
2X5m., karistusala 10m.,penalti 9m.,vahetused edasi-tagasi, pall nr.4, väljakul 7
(6+1) mängijat, ilma suluseisuta.
Võrdsete
puntide
korral
arvestame-1.omavahel.mäng(ude)
punkte
2.omavahel.mänd(ude) väravate vahet, 3.üldine väravate vahe, 4.võitude arv,
5.löödud väravate arv.

AUTASUSTAMINE
I – III koha võistkonna liikmeid ja võistkondi autasustatakse diplomiga ja medaliga
(kui osaleb vähemalt ühes võistlusgrupis 5 võistkonda) ning üldvõitjat karikaga .
MAJANDAMINE
Osavõtumaks (kui võistkonnal on kuni kaks võistlusmängu 100.- ja rohkem
võistlusmänge 150.-) võistkonnalt tasuda ülekandega enne võistlust
või
võistluspaigas sularahas korraldajale. .
JSL “Kalju” tasub ülekandega korraldajatele peale võistlust ja arve esitamist 50.toimunud mängutunni eest.
Korraldajad organiseerivad võistluste läbiviimise (võistluspaigad, kohtunikud,
võistlustulemused failina JSL Kalju ja informeerivad ajakirjandust).

REGISTREERIMINE
Eelregistreerimine kuus päeva enne võistluste algust korraldajatele.
SK Tervis V.Treiman 05235305; SK Sport S:Luht 05268678
Jõgevamaa Spordiliit “Kalju” Uno Valdmets 05 15 04 77

