Jõgevamaa noorte jalgpalli
2008.a. võistluste juhend.
EESMÄRK
Populariseerida jalgpalli noorte hulgas, pakkuda noortele võistlemisvõimalusi, selgitada
parimad tüdrukute ja poiste võistkonnad.

AEG, KOHT JA VANUSEKLASS
Võistlused toimuvad
1. EP ( 1998-99 )
2. DP ( 1996-97 )
3. AP ( 1989-90 )
4. AT ( 1989-93 )
5. CP ( 1994-95 )
6. CT ( 1994-97 )
7. BP (1992-93 )
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Põltsamaa staadion ( S.Luht )
Esku Staadion ( V. Treiman )
Põltsamaa staadion ( S. Luht )
Esku staadion ( V. Treiman )
Põltsamaa staadion ( S. Luht )
Esku staadion (V. Treiman )
Jõgeva staadion ( I. Orlov )

OSAVÕTJAD
Võistkondi võib komplekteerida Jõgevamaa elavatest või Jõgeva maakonna üldhariduslikesja kutsekoolides õppivatest õpilastest, esmaeelistus noore põhi treeninggrupil.
Kohtunikul on õigus küsida enne võistlust õpilaspiletit või isikutunnistust.

VÕISTLUSSÜSTEEM
Meistrivõistlused toimuvad kui osaleb ühes võistlusklassis 4 ja rohkem võistkonda.
Karikavõistlused toimuvad kui osaleb ühes võistlusklassis 2 või 3 võistkonda.
Võistlejal on lubatud võistelda ka üks vanuseklass vanemas.
Võistkonna suurus vanuseklassis on 12 mängijat. Võistlussüsteem selgub peale
registreerimist.
Mängitakse FIFA reeglide järgi. EP, DP, AT, CT vanuseklassi väravad 2X5m.,CP,
BP, AP vanuseklassi väravad 2,44X7,32. Karistusala 11m.,vahetused edasi-tagasi,
väljakul 7 (6+1) mängijat, kasutatase suluseisu reedlit väljaarvatud EP mängivad ilma
suluseisuta.
Võrdsete
puntide
korral
arvestame-1.väiksem
loobumiskaotuste
arv,
2.omavahel.mängu(-de) punkte, 3.omavahel.mängu(-de) väravate vahet, 4.üldine
väravate vahe, 5.löödud väravate arv. 6. otsustavad penalti löögid.

AUTASUSTAMINE
Meistrivõistlustel autasustatakse I – III koha võistkonna liikmeid ja võistkondi
diplomiga ja medaliga ning võitjat võistkonda karikaga.
Karikavõistlustel autasustatakse I – III koha võistkonna liikmeid ja võistkondi
diplomiga ja võitjat võistkonda karikaga.
MAJANDAMINE
Osavõtumaks (kui võistkonnal on kuni kaks võistlusmängu 150.- ja rohkem
võistlusmänge 300.-) võistkonnalt tasuda ülekandega enne võistlust või võistluspaigas
sularahas korraldajale. .
JSL “Kalju” tasub ülekandega korraldajatele peale võistlust ja arve esitamist staadioni
üüri.
Korraldajad organiseerivad võistluste läbiviimise (võistluspaigad, kohtunikud,
võistlustulemused failina JSL Kalju ja informeerivad ajakirjandust).

REGISTREERIMINE
Eelregistreerimine
12.septembriks
JSL
Kaljule
(jslkalju@hot.ee)
ja
korraldajatele.
SK Tervis V.Treiman 5235305; SK Sport S.Luht 5268678; SK Noorus I. Orlov
5044848
Jõgevamaa Spordiliit “Kalju” 515 04 77

