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MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND
I ÜLDINE
Käesolev juhend reguleerib Saaremaa minijalgpalli meistrivõistlusi.
II MEISTRIVÕISTLUSTE EESMÄRK
Selgitatakse välja Saaremaa meister, meistrivõistluste medaliomanikud, üldine paremusjärjestus.
III MEISTRIVÕISTLUSTE ORGANISEERIMINE JA JUHTIMINE
3.1 Meistrivõistlusi korraldab ja viib läbi jalgpalliklubi FC Kuressaare
3.2 Meistrivõistluste peakohtunik on Miko Pupart (53449491 miko.pupart@fcflora.ee)
3.3 Võistluste läbiviimisel on aluseks FIFA jalgpallireeglid täpsustavate eranditega (vt. Lisa 1)
IV VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE
4.1 Saaremaa minijalgpalli meistrivõistluste korralduskulud kannab jalgpalliklubi FC
Kuressaare koos osavõtvate organisatsioonidega.
4.2 Saaremaa minijalgpalli meistrivõistlustel on kehtestatud osavõtumaks, mis on võistkonna
kohta 2000 krooni (kaks tuhat). Võistkonnad tasuvad osavõtumaksu sularahas enne esimese
etapi algust koha peal korraldajatele.
4.3 Kõik mängud peetakse Kuressaare Spordikeskuse (Vallimaa 16a) suures saalis.
4.4 Saaremaa minijalgpalli meistrivõistlustel määrab kohtunikud mängudele jalgpalliklubi FC
Kuressaare. Kohtunike tasustamine toimub pärast meistrivõistluste lõppu.
4.5Mängu käigus on lubatud edasi-tagasi vahetused. Võistkonna nimekirjas võib üles anda kuni
15 mängijat.
V REGISTREERIMINE
5.1 Registreerimistähtaeg minijalgpalli meistrivõistlustele on esmaspäev, 22. november 2010.
5.2 Meistrivõistluste jooksul ei ole lubatud muuta võistkonna nime.
5.3 Meistrivõistlusteks lubatakse ühte võistkonda registreerida kuni 15 (viisteist) mängijat.
5.4 Ühtedel ja samadel meistrivõistlustel tohib mängija mängida vaid ühe võistkonna eest.
5.5 Saaremaa minijalgpalli meistrivõistlustel osalevatel meeskondade mängijatel on lubatud
mängida paralleelselt Eesti meistri- või karikavõistlustel ning mistahes muudel võistlustel
Eestis.

5.6 Saaremaa minijalgpalli meistrivõistlustele võib registreerida mängijaid, kes on sündinud
1994. aastal või varem. Eriloaga võivad osaleda ka 1995. aastal sündinud mängijad.
5.7 Võistkondade nimekirja võib mängijaid juurde registreerida meistrivõistluste vältel, kuid
ainult turniirinädalavahetuse esimesel päeval enne konkreetse võistkonna esimest mängu.
VI MÄNGUVAHENDID
6.1 Võistlusteks kasutatavad pallid tagab korraldav organisatsioon.
6.2 Kõikides meistrivõistluste mängudes kasutatakse spetsiaalset saalijalgpalli.
6.3 Sama värvi mängusärkide korral kannab eraldusveste ajakavas esimesena märgitud
võistkond.
VII MEISTRIVÕISTLUSTE AEG JA OSAVÕTJAD
7.1 Meistrivõistlused algavad 2010. aasta novembris ning lõppevad 2011. aasta jaanuaris.
7.2 Saaremaa meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik võistkonnad, kes aktsepteerivad FIFA
jalgpalli reegleid, käesolevat juhendit ning on tasunud osavõtumaksu.
VIII MEISTRIVÕISTLUSTE SÜSTEEM
8.1
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8.2 Igaks etapiks loositakse võistkonnad kahte alagruppi, kus kõik omavahel korra läbi
mängivad. Alagrupimängud peetakse iga etapi esimesel päeval ning nende tulemuste põhjal
peetakse

etapi

teisel

päeval

play-off

mängud.

8.3 Võistkonnad teenivad punkte nii alagruppides saavutatud kohtade eest kui ka etapil
saavutatud lõppkoha eest. Täpne punktisüsteem selgub pärast registreerimistähtaja lõppu.
8.4 Karistussüsteem: kaks kollast kaarti ühes mängus = selles mängus platsile enam ei pääse,
kuid asemel võib panna uue mängija. Punane kaart = eemaldamine mängu lõpuni, lisaks tuleb
vahele jätta ka järgmine mäng, kui korraldajad pikemat karistust ei määra. Otse punase kaardi
puhul mängib võistkond kohtumise lõpuni vähemuses.
8.5 Paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide korral arvestatakse:
a. suuremat etapivõitude arvu
b. võistkonna osalusel mängitud finaalide arvu
c. kogu turniiri jooksul teenitud punktide arvu
d. omavahelist väravate vahet
e. loos

IX MEISTRIVÕISTLUSTE PARIMATE AUTASUSTAMINE
9.1 Minijalgpalli meistrivõistlused võitnud võistkonnale omistatakse Saaremaa minijalgpalli
meistri nimetus ning autasustatakse 15 kuldmedali ja diplomiga. Teise koha saavutanud
võistkonda 15 hõbemedali ja diplomiga ning kolmanda koha saanud võistkonda 15
pronksmedali ja diplomiga.
9.2 Meistrivõistluste läbiviijad võivad välja anda eriauhindu.

