
PÕLVA MAAKONNA  KOOLIDE VÕISTLUSED 
J A L G P A L L I S 

Juhend 
 

I EESMÄRK 
1. Populariseerida jalgpalli harrastamist maakonna koolinoorte seas. 

2. Selgitada paremad koolid kavasolevates vanuseklassides. 

3. Selgitada koolid, kes esindavad maakonda EKSL finaalvõistlustel. 

II AEG  JA  KOHT 
4. Võistlused toimuvad vastavalt ajakavale 29.septembril 2022.a. Lootospark staadionil algusega kell 9.30.    

III OSAVÕTJAD 
5. Osaleda võivad Põlva maakonna koolide võistkonnad. 

6. Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides ning võistkondade suurused on: 

6.-9.kl. tüdrukud  8 mängijat,  (igast klassirühmast 2 võistlejat)  

6.-9.kl. poisid   8 mängijat       (igast klassirühmast 2 võistlejat) 

10.-12.kl. neiud   8 mängijat  

10.-12.kl. noormehed  8 mängijat  

Võistkonna ülesandmisleht, millel märgitud võistlejate nimi, sünniaasta ja klass, esitatakse korraldajatele 

võistluspäeva hommikul   (vähemalt enne 1.mängu).  

7. Võistlused viiakse läbi vastavuses Terviseameti nõuetega ! Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga 

võistleja ise. Kui tunned ennast tõbisena (nohu, köha, palavik), siis jää pigem koju !  

IV VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE 
8. Võit annab 3 punkti, kaotus ja loobumine 0 punkti, viik 1 punkti. 

9. Loobumise eest arvestatakse kaotuseks 0:3. 

10. Võistkondade paremusjärjestuse määrab kogutud punktide arv. Juhul, kui mitmel võistkonnal on 

punktide arv võrdne, arvestatakse paremusjärjestuse määramisel omavaheliste mängude punktide arvu, selle 

võrdsuse korral omavaheliste mängude väravate vahet, üldist väravate vahet ning kogu löödud väravate 

arvu. Paremuse mitteselgumisel otsustab järjestuse alagrupis  loos.  

11. Mängitakse õuejalgpalli reeglitega – jalgpalliväljaku ¼ (veerand) suurusel, väiksemad väravad, suluseisu 

ei fikseerita, vahetuste arv piiramata, 6.-9.kl vanuseklassis platsil 6+1 mängijat, 10.-12.kl. vanuseklassis 5 + 

1 mängijat. Mängu aeg kõikides vanuseklassides sõltub registreerunud võistkondade arvust. 

V AUTASUSTAMINE 
12. Põlva maakonna koolide jalgpalli meistrivõistlustel autasustatakse kõikide vanuseklasside paremaid 

alljärgnevalt: 

I koht -  võistkonnale karikas ja diplom, võistkondade liikmetele medal, diplom ja auhind. 

II ja III koht -  võistkonnale diplom, võistkondade liikmetele medal, diplom ja auhind. 

VI MAJANDAMINE 
13. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kannab Põlva Maakonna Spordiliit. 

14. Võistkonna lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav kool. 

VII ÜLDISELT  
15. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik 

koos võistkondade esindajatega. Võistluste peakorraldaja on Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS, peakohtunik 

AVO JAKOVITS. 

16. Registreerimisega üritusele aktsepteerib osavõtja käesolevat juhendit ja annab nõusoleku avaldada enda 

tulemuse võistlusprotokollis, lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse 

propageerimiseks. 

 
 

    PÕLVA JALGPALLIKLUBI LOOTOS 

                  PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT  


