
 
Jõgevamaa noorte 2019 .a. saalijalgpalli meistrivõistluste 

 juhend 

 

EESMÄRK 
Populariseerida jalgpalli noorte hulgas, pakkuda noortele võistlemisvõimalusi, selgitada 

parimad tüdrukute ja poiste võistkonnad. 

AEG JA KOHT 

P U-15 vanuseklass  2005 ja hiljem sündinud  24. jaanuar   algusega   kell  13.00  Felixhallis 

P U-11 vanuseklass  2009 ja hiljem sündinud  29. jaanuar   algusega  kell  13.00   Felixhallis 

P U-9 vanuseklass 2011 ja hiljem sündinud  07. veebruar algusega  kell 13.00   Felixhallis 

P U-13 vanuseklass 2007 ja hiljem sündinud  14. veebruar  algusega  kell 13.00  Felixhallis 

P U-17 vanuseklass 2003 ja hiljem sündinud 21. veebruar algusega  kell 13.00   Virtuses 

 

OSAVÕTJAD 
Võistkondi võib komplekteerida Jõgevamaal   elavatest või  Jõgeva maakonna üldhariduslikes- ja 

kutsekoolides õppivatest õpilastest,  esmaeelistus noore põhi treeninggrupil. 

Kohtunikul on õigus küsida enne võistlust õpilaspiletit või isikutunnistust. Kõigis vanuseklassides on 

lubatud osaleda kahel mängijal, kes on sündinud vanuseklassi põhisünniaastale eelneval aastal 1. august 

või hiljem. Kõik võistkonnad jälgivad spordihoones kehtestatud käitumisreegleid ja vastutavad oma 

asjade eest ise. Võistluste korraldajad ei vastuta varguste, vigastuste ega haigestumiste eest! 

VÕISTLUSSÜSTEEM 

Võistlused toimuvad: U-17; U-15; U-13; U-11; U-9 vanuseklassis poistele  

Poiste võistkondades võivad osaleda ka vastava vanuseklassi tütarlapsed. 

Võistlussüsteem selgub peale registreerimist 

Võistkonna suurus 10 mängijat, väljakul 4+1 

Väljak 20x40 m; mängitakse saalijalgpalli palliga. 

Võit annab 3 punkti, viik – 1p. ja kaotus 0p. 

Võrdsete punktide korral määrab paremuse: 

1)     Väiksem loobumiskaotuste ja tühistatud mängude arv 

2) omavaheliste mängude punktid 

3) omavaheliste mängude väravate vahe 

4) üldine väravate vahe 

5) löödud väravate arv 

6) penaltid 

Tekkinud probleemid lahendavad peakohtunikud, Uno Valdmets ja  JSL Kalju jalgpalli sektsioon. 

AUTASUSTAMINE 
Võitjat võistkonda karikaga. I – III koha võistkonna liikmeid autasustatakse medaliga. 

Iga vanuseklassi parimale auhind. 

MAJANDAMINE 

Osavõtumaks on 25.- eurot võistkonnalt, tasuda ülekandega enne võistlust  või 

võistluspaigas sularahas korraldajale. 

JSL Kalju tasub ülekandega korraldajale peale võistlust arve alusel võimla üüri. 

Korraldajad organiseerivad võistluste läbiviimise (võistluspaigad, kohtunikud, 

võistlustulemused failina JSL Kaljule ja informeerib ajakirjandust). 

Registreerimine 
Eelregistreerimine kuni 15. jaanuariks 2019.a. 

Peakohtunikud:  P U-17 Igor Orlov   Jõgeva SK Noorus- 96  Tel. 5044848 

P U-15, P U-13, P U-11 Silvar Luht  Põltsamaa  Sport  Tel. 5268678 

P-U-9 Silver Nõmmiksaar Tel. 55571721 

 

Jõgevamaa Spordiliit Kalju 

    

 


