
 

 

JALGPALL 

JUHEND 

Võistluse toimumisel võetakse arvesse Vabariigi Valitsuse spordivõistluste korraldamise juhendi 
põhimõtteid ning Terviseameti soovitusi: 

• Võistlustegevuse eel, ajal ning järel järgitakse inimeste hajutatuse reeglit 
• Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku 

piisknakkuse edasikandumist. 
• Haigusnähtudega isikute võistlustel osalemine keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus 

haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 
• Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid. 
• Võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, 

respiratoorse hügieeni) täitmisest. 
• Võistlejatele tagatakse võimalused käte desinfitseerimiseks. Käte 

desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. 
Desinfitseerimiskohtade juures on kätepesu piltjuhised. 

• Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid. 
 
I EESMÄRK 
Elavdada koolispordielu ning üldharidusasutuste ühistegevust Peipsiääre vallas. Luua kooli 
õpilastele motivatsiooni võistkondlikuks spordiga tegelemiseks harrastajate tasemel. Erinevatel 
spordialadel osalejate väljaselgitamine ja nende tunnustamine. Andekate noorsportlaste 
varakult märkamine. 
 

II AEG JA KOHT 
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlused jalgpallis viiakse läbi teisipäeval 19. oktoobril 2021 
Pala staadionil. Esimese mängu algus kell 11:00, orienteeruv lõpp 13:00 
 

III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE  
Peipsiääre valla koolispordi jalgpalli meistrivõistluste ettevalmistamist ja korraldamist teostab 
korraldustoimkond koos Peipsiääre vallavalitsusega. Meistrivõistluste peakorraldaja on valla 
sporditööspetsialist Priit Allikivi. 
 

IV REGISTREERMINE JA OSAVÕTJAD 
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel jalgpallis esitab kooli juhendaja võistkonna 
nimelise registreerimise lehe peakorraldaja kätte enne võistlusmängude algust kohapeal.  
Meistrivõistlustest jalgpallis on oodatud osa võtma kõik Peipsiääre valla üldhariduskoolide  
kuni 9-liikmelised võistkonnad 6.-9. klassini. Jalgpalliväljakul korraga mängib 6+1 mängijat ehk 6 
väljakumängijat + 1 väravavaht. 
 



                

V VÕISTLUSSÜSTEEM JA PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE  
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel jalgpallis on ühe mängu aeg 15 minutit. 
Paremuse selgitamine: Võitja saab 3, viigilise tulemuse korral 1, kaotuse puhul 0 punkti. 
Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond. Kui kahel võistkonnal on võrdselt punkte, 
määrab paremuse nende omavahelise kohtumise tulemus. 
Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse omavaheliste mängude 
tulemusi: 
1- suurem võitude arv 
2- väravate suhet 
3- löödud väravad 
 

VI AUTASUSTAMINE 
Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel jalgpallis tunnustatakse kolme parima võistkonna 
liikmeid diplomi ja medaliga Esikoha saavutanud kooli võistkonda karikaga ning võistkonna 
liikmeid diplomi medali ja meenega. 
 

VII ÜLDISELT 
Iga võistleja tervisliku seisundi eest vastutab Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel 
vastava kooli esindaja.  
Käesoleva võistluse administreerimiseks võistlustulemuste avalikustamiseks, on vajalik töödelda 
isiku nime, koolilist kuuluvust ning juhendajat. Töötlemise alla kuulub ka fotode ja muud isiku 
kohta koostatud visuaalsete ja audiovisuaalsete materjalide avalikustamine Peipsiääre valla 
paberkandjal, veebilehel ning sotsiaalmeedias. Eeltoodu hõlmab endas andmete edastamist 
kolmandatele isikutele (eelkõige võistluste korraldajad). 
Lisainfo: Peipsiääre valla sporditööspetsialist Priit Allikivi, priit.allikivi@peipsivald.ee / 53047113 

mailto:priit.allikivi@peipsivald.ee

