
Pärnu-Jaagupi CUP 2018

JALGPALLITURNIIR LASTELE
Pärnu-Jaagupi Spordikeskuses  kell: 10:00 – 17:00    Kooli 3a, Pärnu-Jaagupi alev, 87201 Pärnu maakond

Vanuseklassis

28. oktoober U 7 2012.a. sündinud                            - 18min.      4v4+1    pall nr: 3

03. november    U 8    2011.a. sündinud                            - 18min.      4v4+1    pall nr: 3

04. november    U 9    2010.a. sündinud                            - 18min.      4v4+1    pall nr: 3

10. november    U10 2009.a. sündinud                            - 18min.      4v4+1    pall nr: 3

11. november    U12 2007.a. sündinud                            - 18min.      4v4+1    pall nr: 4

17. november    U11   2008.a. sündinud                            - 18min.      4v4+1    pall nr: 3

18. november    U13 2006.a. sündinud                            - 18min.      4v4+1    pall nr: 4

• Võib kasutada 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. august.

VÄLJA ARVATUD U7, U8, U9 VANUSEKLASSIS 

Turniiri eesmärk

Populariseerida jalgpalli laste ja noorte seas Pärnu maakonnas. Pakkuda lastele rõõmu talvel sisetingimustes jalgpalli mängides. Anda võimalus 
võiskondadele võistelda eakaaslastega ja tihendada koostööd. 

Turniiri korraldus

Turniiri korraldab ja viib läbi Sihtasutus Pärnumaa Jalgpallikeskus

Osavõtumaks: 72 eurot võistkond.

Osavõtumaksu tasumine: Osavõtumaks tuleb tasuda SA Pärnumaa Jalgpallikeskus arveldusarvele 221057954409 (Swedbank), selgitusse palume 
märkida Pärnu-Jaagupi Cup 2018. Võimalus maksta sularahas ka kohapeal .

Turniir

Võistkonnad on jaotatud 2 alagruppi, kus selgitatakse välja grupi paremusjärjestus. Vastavalt alagrupis saadud kohale jagatakse meeskonnad 
play off süsteemi kus selgub paremusjärjestus. Maksimaalselt saab osaleda kuni 8 võistkonda ühes vanuseklassis.

Võimla: 21x36m

Mängu aeg: kuni 18min. 

Küljejoone ning otsejoone ületanud pall pannakse mängu jalaga. Vastasmängija kaugus pallist audi sooritamise ajal 2,5 meetrit ja
karistuslöögi puhul müür 5. meetri kaugusel.

Vahetused: ei ole piiratud, edasi – tagasi vahetused lubatud

Punktisüsteem: 3 puntki võidu ja 1 punkt viigi eest.

Võrdsete punktide korral arvestatakse: omavaheline mäng; üldine väravatevahe; löödud väravate arv; loos.

Lisaaeg ja penaltid: lisaaega ei mängita – 3 penaltid (7-meetrit)

Ühel võistkonnal kokku 5 mängu

Võistkonda võib esindada kuni 14 mängijat ja treener

Registreerumine

Osavõtust teatada turniiri korraldajale hiljemalt 26.10.2018. e-mailiga: marko.lelov@gmail.com või telefoni teel Marko Lelov  +372 56 266 052

Auhinnad 

Turniiril osalevaid mängijaid autasustatakse medalitega ja kolme parimat võistkonda karikatega.  

mailto:marko.lelov@gmail.com

