
FIFA turniir spordimuuseumis 2022 reglement 
 

 
ÜLDINE MEELESPEA 

- Turniiril saavad osaleda vaid vähemalt 16 aastat vanad mängijad. 
- Turniir toimub PlayStation 4 või PlayStation 5 konsoolil  
- Üritusele registreerimine algab 26. septembril kell 18.00 spordimuuseumi 

kodulehel www.spordimuusem.ee . Registreerimine on avatud kuni 16. 
novembrini või kuni kohtade täis saamiseni (64 kohta). 

- Osalustustasu on 10 (kümme) eurot ning see makstakse kohapeal sularahas 
või kaardiga. 

- Kohapealne registreerimine algab võistluse päeval (20.11.2022) kell 10.00. 
Kõiki osalejaid oodatakse kohale hiljemalt 15 minutit enne enda mängu algust. 

 
 
Turniiri ajagraafik: 
20. november – Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi turniir algab kell 11.00 ja kestab 
orienteeruvalt 8 tundi. 
Turniiritabel orienteeruva ajagraafikuga ilmub spordimuuseumi kodulehele ja ürituse 
alla 16. novembriks. 
  
 
 
Üldreeglid: 

1.1 Kõik turniiril osalejad on tutvunud reeglitega ning nendega nõustunud. 
1.2 Reeglite rikkumise korral järgneb hoiatus või karistus. Karistuse määrab turniiri 
administraator. Selleks võib olla kas mängu kaotus, turniirilt eemaldamine või turniiril 
osalemise keeld. 
1.3 Turniiri reeglid, ülesehitus ning mängude järjekord avalikustatakse 
spordimuuseumi kodulehel. 
1.4 Kõik turniiri mängud tuleb mängida vastavalt etteantud reeglitele ja ajale.  
1.5 Turniir toimub mängus FIFA 22, PlayStation 4 ja PlayStation 5 konsoolidel. 
 
Turniiri reeglid 
2.1 Kõik osalejad peavad olema turniirile registreerunud, lisades oma õige nime, 
vanuse, ning kontaktandmed. 
2.2 Enne mängude algust tuleb anda enda kohalolust teada kohapeal 
registreerimislauas, seda hiljemalt 15min enne enda mängu algust. 
2.3 Mängude vastased jagatakse 16. novembriks ära ning seda näeb 
www.spordimuuseum.ee lehel. Täpne turniiri formaat selgub 16. novembriks 
vastavalt eelregistreerunud mängijate hulgale. 
 
Mängu seaded 
3.1 Turniir toimub Official Team mängulaadis 
3.2 Mängu valik: Classic Match 
3.3 Mängu kiirus: Normal. 
3.4 Mängu tase:  World Class. 
3.5 Mängu aeg: 12 minutit 
3.6 Kodumängu staadioniks tuleb valida FUT Champions Stadium 

http://www.spordimuusem.ee/
http://www.spordimuuseum.ee/


3.7 EA serverite rikke korral, mis põhjustab mitmete mängude katkestust, mängitakse 
mängud uuesti. 
3.8 Viigi korral minnakse edasi lisaajale ning seejärel penaltitele. 
 
Tulemused 
4.1 Tulemused sisestavad süsteemi spordimuuseumi poolsed vastutavad isikud. 
 
Üldine 
5.1 Kõik mängijad peavad suhtuma nii oma kaasmängijate kui turniiri korraldajate 
suhtes lugupidavalt. 
5.2 Ebasportliku või solvava käitumise korral on õigus korraldajal mängija turniirilt 
eemaldada. 
5.3 Korraldajal on õigus teha turniiri jooksul reeglites jooksvaid muudatusi, et tagada 
turniiri parem kulgemine. 
 
Muu 
6.1 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne 
õigus katkestada turniir ja jätta auhind võitjale üle andmata, teavitades sellest turniiri 
osalejaid koheselt turniiri veebilehe vahendusel. 
6.2 Kõik pretensioonid seoses turniiri korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega 
"Fifa turniir spordimuuseumis“ Sandra.kaldasaun@spordimuuseum.ee 
6.3 Kõik registreerimise käigus kogutud isikuandmed on ainult kasutamiseks seoses 
Fifa turniiriga spordimuuseumis. 
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