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KRISTILIKE REHABILITATSIOONIKESKUSTE CUP 2020 - „TERVES KEHAS PÜHA VAIM“ 

 

AEG JA KOHT:  

Turniir toimub Nike Arena (Jalgpalli 21, Tallinn), laupäeval, 19. septembril kell 10.00-15.00.                                                                                                                                           

OSALEJAD: 

Osalema on oodatud kõik Eestis või välismaal alkoholi- ja uimastisõltlastele abi osutavate kristlike rehabilitatsioonikeskuste töötajad ning 

abisaajad (programmis osalejaid).  

Külalismeeskondadena on oodatud kaasa lööma erinevad valdkonnaga seotud organisatsioonid oma meeskondadega. Meeskonna suurus 

6 kuni 10 liiget. Tegemist on miniturniiriga, kus väljakul on korraga 5 mängijat ja väravavaht. PS! Naismängijad võivad samuti osaleda. 

 

ÜLDINE KORRALDUS: 

 Koguneme 19. septembril kell 9.30 staadionil, paduvihma korral EJL hall                                                                                      

 Mängijatele riietusruum ja pesemisvõimalused! 
 

 TURNIIRI EESMÄRK on mängurõõm ja tervisespordi ergutamine. 
 

 Jagamisele läheb RÄNDKARIKAS, mille eelmise aasta võitja BETEL EST/FIN! toob korraldajale eelnevalt ära, selle aasta võitja viib 
karika aastaks oma koju.  

 Antakse välja ka teisi auhindu! 

 Peale mängu pakume suppi, kohvi, teed ja magus on ka laual! 
Võta ergutajad kaasa, rõõmu ja suppi jagub kõigile. 

 

AJAKAVA: 

- Meeskondade registreerimine kuni 1. september 2020. 

- Turniiri süsteemi kinnitamine ning vajadusel alagruppide loosimine hiljemalt 15. september. Olenevalt eelregistreeritud 

võistkondade arvust sõltub, kas mängitakse alagrupiturniirid ning siis play-off või kõik-kõigiga süsteemis ning liidetakse punktid 

kokku (kõik mängud toimuvad turniiri päeval). 

- TURNIIR 19. september, RÄNDKARIKA üleandmine turniiri lõppedes. 

 
REEGLID: 
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 Meeskonna suurus 6 kuni 10 meest/naist. Tegemist on miniturniiriga, kus väljakul on korraga 5 mängijat ja väravavaht. 

 Meeskonna mängijad peavad olema eranditult võistkonna välja pannud organisatsiooni/-de töötajad, vabatahtlikud või 
abisaajad. Osaleda võivad ka organisatsioonide ühismeeskonnad. 
 

 Mänguaeg 1x15 minutit. Võistkonnale, kes annab loobumiskaotuse või kelle mäng tühistatakse, arvestatakse kaotus ja 
turniiritabelisse märgitakse 0.  

 Olenevalt eelregistreeritud võistkondade arvust sõltub, kas mängitakse alagrupiturniirid ning siis play-off või kõik-kõigiga 
süsteemis ning liidetakse punktid kokku (võit annab 3, viik 1 ja kaotus 0 punkti). Turniiri süsteem pannakse paika korraldaja 
poolt ennem turniiri päeva. 
 

 Mängitakse 1/3 täisväljakust, väravad asetsevad tavaväljaku külgedel. Aja arvestamine käib hokireeglite järgi ehk kui pall 
mängust väljas, siis aeg seisab.  

 Väravad on tavaväravatest 1/3 väiksemad. 

 Väravaesise lahtimängimise, karistuslöökide ja autide puhul kehtib 4. sekundi lahtimängimise reegel. 

 Väravavahile on lubatud tagasi sööta. 

 Aut visatakse tavareeglite kohaselt. 

 Penalti sooritatakse 9 meetri pealt. 

 Iga 5-s mängu kohta sooritatud viga ühe meeskonna poolt on penalti. 

 Kollane kaart mängijale tähendab mängija platsilt 2 minutiks eemaldamist, meeskond mängib vähemusega. Vähemuses 
mängivale võistkonnale löödud värava puhul naaseb kollase kaardi saanud mängija väljakule. 

 Punane kaart mängijale tähendab võistkonnale mängija on eemaldamist kohtumise lõpuni. Vähemuses mängivale võistkonnale 
löödud värava puhul on õigus üks mängija taas väljakule tuua. Järgmiseks kohtumiseks tohib punase kaardi teeninud mängija 
taas kuuluda võistkonna koosseisu. 

 Ebasportliku käitumisega kaasnenud punane kaart (nt vastase sihilik löömine, kohtuniku suhtes vääritu käitumine jne) jätab 
korraldajale õiguse mängija eemaldamiseks kogu turniirilt. Ühtlasi on korraldajal õigus ebasportliku käitumisega punase kaardi 
teeninud mängija kogu võistkond turniirilt kõrvaldada kui selle võistkonna teine/teised mängijad näitavad üles agressiivset või 
ründavat käitumist vastaste, kohtuniku või muude kohtumist jälgivate inimeste suhtes. 
 

 Kohamängudes viigilise tulemuse korral lüüakse kohe peale lõpuvilet kummastki võistkonnast 5 penaltit, et selgitada võitja. Kui 
ka siis on seis viigiline, jätkatakse penaltilöökidega kuni võitja selgumiseni.  

 

 Iga osaleja vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses võistluse läbimiseks vajalikule seisundile.  

 Protestide esitamise aeg on 15 minutit alates tulemuste väljakuulutamisest. Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste 
ajakavas ja juhendis. 

 

Varustus 

Võistluspallid tagavad korraldajad. Soovitav on kasutada ühtset võistlusvormi (võimalusel võiks võistkonnal olemas olla nii tume kui ka 

hele võistlusvorm) ning jalgpallijalanõud. 


