
XV Vara Vuti  Cup  

J u h e n d  

Eesmärk –  

¤ Jätkata Vara kogukonna jalgpalliturniiri traditsiooni.  

¤  Ergutada  jalgpalliharrastust  Peipsiäärses  piirkonnas,  pakkuda  võistlusväljundit  piirkonna 
jalgpallihuvilistele.  

¤ Selgitada välja turniiri parimad võistkonnad. 

¤ Tunnustada turniiri ajaloos silmapaistnud mängijaid ning turniiri vabatahtlikke abistajaid. 

Toimumisaeg ja koht – 17. august 2019 Vara külas Vara staadionil. 

Võistluste avamine kell 10.00. 

Korraldamine –  

¤ Turniiri korraldavad MTÜ Vara Kooli Sõprade Selts ja SA Vara Sport. 

¤  Üldinfo  Vaike  Torokvei  5669  3734,  e-post: vaike.torokvei@gmail.com    ja Katrin  Reimand  5300  
9392,  e-post: sport.vara@gmail.com . 

Osalejad –   

¤ Mängijad vanuses alates 15 a ja vanemad. 

¤ Võistkonna suurus väljakul 1+6, lubatud maksimaalne mängijate arv registreerimislehel 10. 

¤ Võistkonnakaaslastel peab olema ühtne võistlusvorm, sh numbritega mängusärgid või vestid.  

¤ Igal võistkonnal peab olema esindaja, kes on ühenduslüliks korraldaja ja võistkonna vahel. 

Registreerimine ja osalustasu – 

¤  Võistkondade  arv  on  piiratud, mitte rohkem kui 12 võistkonda. Võistkondade  eelregistreerimine  
kirjalikult  e-posti  aadressil: vaike.torokvei@gmail.com hiljemalt  14. augustil  2019  kell 19.00. 
Võistkonna  osalemine maksab  30.-  eurot  ning  see  tuleb  üle  kanda  Vara  Kooli  Sõprade  Seltsi  
arveldusarvele. Arve väljastatakse  pärast  võistkonnalt registreerumiskirja  saamist ning  see peab  olema  
tasutud arvel näidatud tähtajaks. Arve  tasumata  jätmise  korral  on  korraldajatel  õigus  anda  koht  
järgmisele  ootejärjekorras olevale võistkonnale. Registreerimine loetakse sooritatuks ainult osalustasu 
õigeaegse tasumise korral ning korraldajatelt vastava kinnituskirja(kõne) saamisel.  

¤ Võistkonna täielik nimeline koosseis tuleb esitada võistluspäeval kell 9.30 kuni 10.00. Kasutades mängus 
registreerimata mängijat, saab võistkond automaatselt tabelisse kaotuse 0:3 ja -1 punkti. 

Reeglid –   

¤ Turniiri süsteem selgub vastavalt registreerujate arvule, turniir või turniir + play-off, millest teatatakse 
täiendavalt enne võistluspäeva.  

¤ Mänguaeg 2x10 minutit. Korraldajatel on õigus muuta ajaformaati vastavalt võistkondade arvule. 

¤ Kohamängudel  viiki  jäänud  mängudele  järgnevad  kohe  mänguaja  lõppedes  penaltid (3). Jätkuva viigi 
korral jätkub penaltite löömine „äkksurma“ peale. 

¤ Mängu kohtunikke on 1. 
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¤ Väljakul 1+6 mängijat, vahetused on vabad, edasi-tagasi. 

¤ Võistkond peab olema võistluspaigas 5 minutit enne mängu algust, kui 5 minuti jooksul peale ametliku 
mänguaja algust ei ole väljakul vähemalt 5 mängijat, loetakse mäng loovutatuks ja turniiritabelisse kantakse 
0:3 kaotus ning -1 punkti. 

¤ Kollane kaart – kaardi saanud mängija eemaldatakse mängust 2 minutiks, võistkond on vähemuses 2 
minutit.  

¤ Punane kaart – kaardi saanud mängija eemaldatakse mängu lõpuni, võistkond on vähemuses mängu 
lõpuni. 

¤ Osaledes turniiril kohustuvad mängijad ja võistkonna esindajad austama üldisi käitumisnorme ja tavasid, 
kinni pidama Ausa Mängu põhimõtetest, täitma käesoleva juhendi reegleid ning korraldajate otsuseid. 

¤  Võistkonnad  vastutavad  oma  mängijate  ja  esindajate  käitumise  eest  turniiril.  Käitumisnormide 
rikkumise  korral  on  korraldajatel  õigus  kohapeal  määrata trahvi kuni  50.- €,  mis  kuulub  kohesele 
tasumisele. 

¤ Proteste mängu kohta saab esitada 10 minutit peale toimunud mängu, protesti esitamise eest peab 
võistkond andma kautsjoniks 20.- €, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse.  

¤ Võit annab 3 punkti, viik 1 ja kaotus 0 punkti.  Võrdsete punktide korral võetakse arvesse: 1) omavahelise 
mängu tulemus; 2) üldine väravate vahe; 3) üldine löödud väravate arv; 4) karistused; 5) penaltite löömine. 

¤ Ülejäänud juhtudel kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud jalgpallireegleid. 

Autasustamine –  

¤ Auhinnafondi rahastab Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp. 

¤ Kolme  parimat  võistkonda autasustatakse  karikate  ja  medalitega. 

¤ Parimale ründajale, kaitsjale ja väravavahile on eriauhinnad. Eriauhinnad paneb välja ka Järveotsa 
Vutifarm (Peipsiääre vald Alajõe küla). 

¤ Seoses juubeliturniiriga tunnustavad korraldajad meenemedalitega vabatahtlikke abistajaid ning turniiri 
ajaloos silmapaistnud jalgpallureid/võistkondi. 

Üldiselt –   

¤ Iga mängija vastutab oma tervise eest ise. Joobetunnustega  mängijal  on  mängimine  keelatud,  
kohtunikul  on  õigus  nimetatud  mängija eemaldada ning teha korraldajatele ettepanek rikkumise 
karistamiseks. Turniiri korraldajad ei vastuta vigastuste, haigestumiste ja varguste eest. Korraldajate poolt 
on tagatud esmaabi. Võistkondadel on kasutada riietus- ja pesemisruumid Vara Kogukonnakeskuses. 

¤ Kõik  juhendis  määratlemata  küsimused,  protestid  ja  kõik  muud  võimalikud  erimeelsused lahendavad 
korraldajad koos võistkondade esindajatega kohapeal ning need otsused on lõplikud. 

¤ Käesolev Juhend on ametlik kutse turniirile. 




