PEHMO-JALGPALLI JUHEND
1. Üldinfo: Pehmo-jalgpall on harrastussportlasele suunatud võistkondlik spordiala, mida
mängitakse Pärnu spordihoone suures saalis kohendatud saalijalgpalli reeglitega, kus osalevad
segavõistkonnad ning mängitakse pehme poroloonpalliga. Turniirile pääsevad 8 esimesena
registreerunud võistkonda.
PS! Ala kuulub nii YLIPALLi sportlikuma kõrgkooli kui ka #Ylisport aktiivsuskarika
arvestusse.
2. Võistkond: Pehmo-Jalgpalli võistkonna suurus on kuni 8 mängijat ja 1 teener-esindaja. Korraga
on väljakul 5 mängijat (koos väravavahiga), kellest vähemalt 2 on naised. Võistkonnas võib olla
kuni 3 mõne teise kõrgkooli (või keskkooli/kutsekooli) õpilast/vilistlast
3. Mängu süsteem: Mängitakse alagrupisüsteemis. Alagruppide suurused ja arv selgub peale
registreerimistähtaja lõppu ning info edastatakse aegsasti võistkondade esindajatele. Kõik
mängud toimuvad ühel päeval (18. november 2017). Mänguaeg on alagrupiturniiril 2x7 minutit
ja playoffides 2x8 minutit. Kasutatakse jooksvat aega. Alagruppidesse asetused loositakse.
Mängu võit annab 3, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
3.1. Alagrupi paremuse selgitamisel on määrav:
• punktide arv
kui see on võrdne
• omavaheline mäng
kui see on võrdne („surnud ring“)
• loos
3.2. Kohamängudes normaalaja viigilise tulemuse korral otsustatakse võitja penaltitega
(kummastki võistkonnast 3 lööjat). Viigilise tulemuse korral lüüakse penalte kuni esimese edu
väravani.
4. Protestid: Võistluste käigus tekkinud küsimused ja kirjalikud kaebused lahendab kohapeal
esindajate kogu, kuhu kuuluvad: ala peakohtunik ja EASLi esindaja.
5. Registreerimine: Võistkondade ülesandmine toimub kuni 8. november 2017.a. aadressile
staap@ylisport.ee NB! Registreerimine lõpeb varem, kui maksimum võistkondade arv antud alal
on täis (pehmo-jalgpallis 8 võistkonda)

TÄHELEPANU! VÕISTLUSE KORRALDAJA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE TEHA MUUDATUSI AJAKVAS
NING JUHENDIS VASTAVALT VAJADUSELE!
Pehmo-jalgpalli peakohtunik: Siim Suppi (siim.suppi@gmail.com / 56 563 175)

PEHMO-JALGPALLI
ÜLDISED VÕISTLUSMÄÄRUSED
Mänge vilistab üks kohtunik, keda assisteerib üks lauakohtunik.
Mängitakse poroloonist saalijalgpalli suuruse palliga.
Pehmo-jalgpalli väljaku pikkus on 28x18 meetrit.
Pehmo-jalgpalli väravad on 2,30m laiad ja 0,5m kõrged.
Mänguaeg on alagrupiturniiril 2x7 minutit ja playoffides 2x8 minutit. Kasutatakse jooksvat
aega.
6. Mängu alguses peab olema mõlemas võistkonnas vähemalt 5 (4+1) mängijat. Kui mängu
jooksul jääb võistkonda mängima vähem kui 3 mängijat lõpetatakse mäng ja võistkonnale
arvestatakse kaotus ning tabelisse märgitakse - : ... (vastaste poolt löödud väravate arv).
7. Küljeaudid puuduvad ja lubatud on seinapõrge.
8. Mängus vilistatakse aute vaid siis, kui pall ületab otsajoone. Kui pall ületab otsajoone oma
mängijast, siis vastasvõistkond saab nurgalöögi.
9. Kollane kaart tähendab hoiatust. 2 kollast kaarti ühele ja samale mängijale ühes mängus
tähendab automaatselt punast kaarti ja eemaldamist. Mängija, kes mängust eemaldatakse
(punane kaart), on kohustatud väljakult lahkuma. Tema võistkond jätkab ühemängijalises
vähemuses 2 minutit.
10. Libistamine, püüdes mängida palli, on keelatud (nii ründav kui kaitsev mängija), v.a.
väravavaht oma karistusalas.
11. Palli nn. katmisel palli peale astumine ei ole lubatud! Sellise tegevusel määrab kohtunik
vastasvõistkonnale vabalöögi.
12. Vahetuste arv mängu jooksul ei ole piiratud. Mängija, kes on välja vahetatud, võib uuesti
siseneda mängu nüüd juba teise mängija asemele. Vahetust võib sooritada ajal mil pall on
mängus või mängust väljas.
13. Juhul kui väravavaht puutub palli uuesti pärast palli käest andmist enne, kui pall on
puudutanud vastasmängijat, määratakse vabalöök vastasvõistkonna kasuks.
14. Penaltikoht märgitakse väravapostide keskkohast 5 m kaugusele karistusala joonele.
15. Kaitsva võistkonna mängijad peavad asetsema vähemalt 3 meetri kaugusel pallist kui
mängitakse nurgalööki, karistuslööki, vabalööki või mängitakse küljejoonest lahti.
1.
2.
3.
4.
5.

