
 

 
HALLIJALGPALL 
 
Pühapäeval 27. novembril algusega kell 11.00-16.00 toimub Rapla 
Jalgpallihallis valdadevaheline hallijalgpalli turniir. 
 
 
OSAVÕTJAD 
Võistkondi spordialadele lubatakse komplekteerida antud valla territooriumil 
elavatest, alaliselt töötavatest või õppivatest elanikest ja valla territooriumile 
registreeritud spordiklubi liikmetest. Samuti võivad osaleda osalevas vallas 
sündinud inimesed. Vaidlusküsimuste puhul, elamise ja töötamise korral, antakse 
otsustamise õigus võistlejale. 
Küll ei tohi tekkida olukorda, kus osaleja osaleb mitmel alal ja esindab erinevaid 
omavalitsusi. S.t kui lauatennist on mängitud Kehtna valla eest, siis jalgpalli 
Märjamaa valla võistkonnas mängida ei saa. 
 
REGISTREERIMINE 
Võistkonnad registreeritakse valla võistkondadena - X vald 1, X vald 2, Y vald 1, 
jne. registreerimise järjekorra alusel. Igast vallast on lubatud registreerida kuni 3 
võistkonda. 
Registreerimine toimub kohapeal või eelregistreerimisena info@raplamaajk.ee 
Kohapealne registreerimine lõpeb kell 10:30.  
Kui ühest vallast soovitakse registreerida rohkem kui kolm võistkonda, siis 
lähevad kirja kolm esimesena registreerida jõudnud võistkonda. 
Võistkonna registreerimisel esitab võistkonna esindaja võistkonna mängjate 
nimekirja mis sisaldab mängijate ees- ja perenime, sünniaastat. 
 
VÕISTLUSFORMAAT, REEGLID, DISTSIPLINAARKARISTUSED: 
Mängitakse turniirisüsteemis, kui osaleb 7 või väiksem arv võistkondi. 8 ja enam 
võistkonna osalemisel moodustatakse loosiga 3-4 liikmelised alagrupid, alagrupi 
mängudele järgnevad sõelmängud kohtadele.  
Osalejate arv võistkonnas kuni 12 mängijat. Minimaalne osalejate arv 
võistkonnas on 7 mängijat. Võistkonnas võib osaleda kuni 2 naismängijat. 
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Mängijate arv väljakul on 6 või 7 väljakumängijat ja 1 väravavaht (6/7+1) 
Kui võistluspaari ühe võistkonna mängijate arv on 9 või väiksem, on selle 
võistkonna ettepanekul õigus mängida 6+1 mängijat väljakul. Vigastatud ja mitte 
mängivad mängijad loetakse võistkonna mängijate hulka. 
 
Mängijate vanusepiiriks on 2008.a. või varem sündinud. 
 
Reeglid: 
Pall - nr 5,  
Jalgpalliväravad - 2 x 5 m 
Väljaku suurus – 65 x 48 m, trahvikast 25 x 10m, penaltipunkt 9,15m 
Reeglid - kohandatud rahvaliiga reeglid, suluseisuta, vahetused jooksvalt 
seisakute ajal. Mänguaeg on jooksev, mängu pikkus selgub peale 
registreerumist ja võistlussüsteemi selgumist. Mäng mängitakse kahe võrdse 
poolajana.  
 
Distsiplinaarkaristused: 
Kaks hoiatuskaarti (kollane) või eelmadamine (punane kaart) ühes mängus 
tähendab mängija eemaldamist mängu lõpuni ja tema võistkond mängib 
vähemuses mängu lõpuni. Võistkonnal ei tohi jääda väljakule vähem kui 5 
mängijat. Sellisel juhul mäng lõpetatakse ja võistkonnale määratakse kaotus, 
hetkel oleva skooriga, võistkonna löödud väravad tühistatakse. 
Mängust eemaldatud mängija peab jätma vahele järgmise kohtumise. 
 
Paremusjärjestus: 
Kohamängude viigilise lõpptulemuse korral lüüakse võitja selgitamiseks 
penalteid (3). Võrdsete punktide korral alagruppides või turniirisüsteemis 
mängides kasutatakse paremusjärjestuse määramiseks järgmisi kriteeriume: 
1. omavahelise mängu või omavaheliste mängude punktid 
2. omavaheliste mängude väravate vahe 
3. suurem löödud väravate arv 
4. penaltid(3) 
 
 
AUTASUSTAMINE 
Esikolmiku võistkondi autasustatakse Raplamaa Spordimängude medalitega. 
 
 
 

RAPLAMAA SPORTMÄNGUDE VÕISTKONDLIK ARVESTUS 

Võistkondlikku arvestusse läheb 2 parema võistkonna kohapunktid.  I koht annab 

12 punkti, II-10, III-8, IV-7, V-6, VI-5, VII-4, VIII-3; IX-2 ja alates X kohast 1 punkt. 

Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid 

kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv. 

 



VALDADE ARVESTUS 
I koht – 5, II koht 3, III koht 2, IV koht 1 punkt. Vald saab 1 lisapunkti kui kõige 
rohkem osavõtjaid neilt. Võistkondlikku arvestusse läheb 2 parema võistkonna 
tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad koha ja punktid kinni.  
 
 
TOITLUSTUS 
Osalejatele on TASUTA supp ja suhkrusai (RMSL korraldatud) 
 
ÜLDISELT: 
Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. Juhendis määratlemata 
küsimused lahendab kohapeal peakohtunik. Korraldaja ei võta vastutust 
võistlejate materiaalsete väärtuste säilimise ees. 
 
 
 
Peakohtunik Taavi Tüvist 
Raplamaa Jalgpallikool 
info@raplamaajk.ee 
5281232 
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