
SAARDE JÕULUTURNIIRI 

SAALIJALGPALLI juhend 
 

 

EESMÄRK:  
Tunnustada Saarde valla jalgpallimängu harrastajaid ja fänne. Propageerime 

tervislikku eluviisi ja tutvustame kohalikele saalijalgpalli. Selgitame Jõuluturniiri 

parimad võistkonnad, individuaalselt meisterlikumad mängija ja väravavahi. 

 

KOHT: 
 Kilingi Nõmme spordihoone. 

 

AEG: 
 29. detsember 2018 
 Mängude algus kell 10.00 

 

OSAVÕTJAD: 
Vanuseklass: 2003 ja varem sündinud  

 

VÕISTLUSTINGIMUSED JA ESIALGNE SÜSTEEM 
 Mänguaeg 15-20 min (selgub peale registreerimise lõppemist) 

 Väljak 32 x 20m 

 Väravad 2x3m 

 Võistkonna suurus max 9 mängijat ja 1 treener 

Väljakul 4+1 mängijat 

 Mängimine lubatud ainult puhastes jalanõudes 

 Mängitakse turniiri süsteemis kahes kuni neljas alagrupis.  

Esialgne süsteem: A-alagrupi võitja mängib play-offis B-alagrupi teisega ja 

vastupidi. Mängude võitjad selgitavad turniiri I ja II koha ning kaotajad III ja IV 

koha. Alagrupi kolmandad selgitavad 5-6 koha ja alagrupi viimased selgitavad 7-

8 koha. Korraldajal jääb õigus teha süsteemis muudatusi peale registreerimise 

lõppemist. Täpne süsteem ja ajakava ilmuvad peale registreerimise lõppemist 
www.sksaarde.ee  

 

Mõningad täpsustused reeglites 
 Vahetused on lubatud jooksvalt.  

 Kollane kaart tähendab mängija eemaldamist mängust kaheks minutiks.  

 Kahe minuti karistus lõpeb, kui karistusaja jooksul lüüakse karistatud 

võistkonnale värav.  

 Kaks kollast kaarti ühes mängus samale mängijale tähendab punast kaarti.  

 Punane kaart tähendab mängija eemaldamist mängu lõpuni ja tema võistkond 

mängib vähemuses 2 minutit või seni kui tema meeskonnale lüüakse värav. 

Mängija saab järgmist mängu taas mängida.  

 Otse punase kaardi saanud mängija peab mängust lahkuma ja jätma järgmise 

mängu vahele. Kohtunikel on õigus karistusaega pikendada kui vea tõsidus 

seda nõuab. 

 Mängijate lahkumine väljakult ning minek väljakule on lubatud ainult üle oma 

väljakupoolel asuva küljejoone ja mängu seisaku ajal..  

http://www.sksaarde.ee/


 Väravavaht ei tohi kasutada palli mängupanemiseks käestlööki (lubatud 

maastlöök, vise). 

 

PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE: 
Võit annab 3, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Võidab rohkem punkte saanud võistkond. 

Võrdsete punktide korral: 
 üldine väravate vahe,  

 üldine löödud väravate arv,  

 omavahelise mängu või omavaheliste mängude punktid,  

 omavahelise mängu või omavaheliste mängude väravate vahe,  

 omavahelises mängus või omavahelistes mängudes löödud väravate arv,  

 penaltid (3).  

 

REGISTREERIMINE: 
Vajalik eelregistreerimine 27. detsembrini  www.sksaarde.ee  

 

OSAVÕTUTASU: 
50.- €/ võistkond, kinnitab registreeringu 

SK Saarde a/k EE802200221013976311 või spordihoones sularahas  

 

AUTASUSTAMINE: 
Esikolmiku võistkondadele karikad ja meened.  

Eriauhind turniiri parimale väravavahile ja mängijale. (Selgitatakse võistkondade 

esindajate salajase hääletamise alusel). 

Kõigi Saarde Jõuluturniiril osalejate vahel loositakse paar spordijalanõusid 

SPORTLANDIST. Loosimine toimub 4. jaanuaril Kilingi-Nõmme spordihoones 

toimuval Ilvese peol. 

 

INFO: 
 Nils Grün, tel 55622669 nils.gryn@gmail.com  

 

 

Peakohtunik Nils Grün 

 

NB! Tutvuge Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa spordihoone sisekorra eeskirjadega 

www.sksaarde.ee  

http://www.sksaarde.ee/
mailto:nils.gryn@gmail.com
http://www.sksaarde.ee/

