
 

 
 

 

 

1. EESMÄRK 

 Propageerida Eesti kutseõppeasutuste õpilaste ja töötajate seas sportlikke ja tervislikke 

eluviise ning liikumisharrastust laiemalt. 

 Selgitada välja Eesti Kutseõppeasutuste meistrid jalgpallis noormeestele ja neidudele. 

 

2. AEG JA KOHT, KORRALDAJA/PEAKOHTUNIK NING REGISTREERUMINE 

VÕISTLUSTELE 

 Aeg:   aprill-juuni 2022.   

 Koht: osalevate koolide või renditud spordirajatised. 

 Korraldaja/peakohtunik: vaata alagruppide või finaalide juures. 

 Registreerimine: kuni 19 jaanuar 2022, veebis: ekksl.ee 

 

3. OSALEJAD 

 EKKSL  võistlustel võivad osaleda kõik koolid, mis on EV Kutseõppeasutuste seaduse 

mõistes kutseõppeasutused, kes registreeruvad käesoleva juhendi alusel.  

 EKKSL võistlustel võivad osaleda punktis 3.1. toodud koolide õpilased kes omavad EV 

kehtivat õpilaspiletit. Õpilaspilet peab olema osalejal võistlusele tulles kaasas. EKKSL-

esindajal on õigus nõuda osalejatelt õpilaspileti esitamist, selle puudumisel võistlema ei 

lubata. Erijuhtudel võib õpilasel olla kaasas kooli kantselei poolt välja antud tõend, millega 

peab kaasas olema ka pildiga EV seadustega aktsepteeritud isikut tõendav dokument. 

 

4. VÕISTLUSTE KORRALDUS 

 Võistlused viib läbi Eesti Kutsekoolispordi Liit (EKKSL), koostöös korraldava kooliga ning 

teiste koostööpartneritega. 

 Võistluste läbiviijad kohapeal ega EKKSL ei vastuta osalejate tervisekindlustuse eest, ei 

garanteeri  kohapeal meditsiinilist teenindamist ega meditsiinitarvikuid. 

 Võistluskorraldusega seotud dokumentideks on: 

4.3.1. Protest on dokument, mille võistlustel osalev kool esitab kirjalikult juhatuse nimele. 

Kõik protestid tuleb esitada vastavuses konkreetse spordiala reeglitega. Protestis toob 

selle esitaja ära põhjuse ja  argumendid tuginedes konkreetse spordiala määrustele ning 

millist lõpplahendust protestiga soovitakse saavutada. Protestile kirjutab alla protestiva 

kooli juhtkonna liige või selleks volitatud esindaja. Juhatus koos vastava ala 

ekspertidega otsustab protesti lahenduse ning vastab protestivale koolile kuni 10 

tööpäeva jooksul protesti laekumise hetkest, e-posti teel. EKKSL juhatus võib nõuda 

osapooltelt täiendavaid seletuskirju. 

4.3.2. Raport on EKKSL  liikmeskooli või osaleva kooli esindaja, treeneri, kohtuniku jne 

poolt esitatud vabas vormis kirjalik dokument, millega esitaja informeerib EKKSL 

juhatust intsidentidest võistluse käigus, soovib tunnustust avaldada jne. Raportiga ei 

taotle selle esitaja mingit lahendit ning juhatus ei pea sellele ametlikus korras vastama. 

4.3.3. Võistlussüsteemitabelid, protokollid ja dokumendid on võistluse kulgu kajastav 

dokument (protokollid, turniiritabelid jms). EKKSL võistlustel kasutatakse ainult 

vastava ala määrustele vastavaid protokolle ja tabeleid.   Kõik võistlustega seotud  

 



 

 
 

 

 

 

 

dokumendid (protokollid, ülesandmislehed jne) tuleb saata EKKSL-i meili teel hiljemalt 

3(kolme) tööpäeva jooksul peale võistluse toimumist. 

 EKKSL võistlustel kehtivad kõik ametlikud võistlusmäärused va. erinevustega mis on toodud 

iga konkreetse ala juhendis. 

 Neiu ei või asendada õpilaste turniiril noormeest ja vastupidi.  

 Võistlusest osavõttev kool, esitab võistluse peakohtunikule kohapeal korrektselt vormindatud 

ülesandmislehe, mille on kinnitanud lähetava kooli juhtkonna liige. 

 Kõik EKKSL võistluste tulemused, fotod ja videod on avaldatakse EKKSL veebilehel ja 

sotsiaalmeedia kanalites ning on avalikud. 

 Olenevalt tervise olukorrast riigis on EKKSL-il õigus võistlusi ära jätta või edasi lükata. 

 COVID-19 ennetusmeetmed:  

4.9.1. Vastavalt Vabariigi Valituse korraldusele, tuleb osalejatel, sealhulgas treeneritel ja 

võistkondi saatvatel isikutel tõestada enda nakkusohutust, vastavalt hetkel kehtivatele 

Eesti Vabariigi valitsuse reeglitele.  

4.9.2. EKKSL ei teosta võistlustel kohapeal kiirteste jms. 

 

5. OSALEJAD, ALAGRUPID, FINAALID, TURNIIRI KÄIK 

 Neidude turniir mängitakse ühes liigas. 

 Noormeeste turniir mängitakse kahes liigas. Liigade moodustamise alampiiriks I liigas on 4 

võistkonda – vastasel juhul liigad liidetakse. 

5.2.1. II liigas ei või osaleda mängijad kes omavad käimasoleval hooajal Eesti Jalgpalliliidu 

täiskasvanute liigade mängija litsentsi. 

 Kui koolil osaleb kaks võistkonda, siis tuleb lähtuda põhimõttest, et I võistkond on kõige 

tugevam. 

 Korraldajatel on õigus vajadusel vähendada mänguaja pikkust. 

 

 Kehtivad kõik ametlikud võistlusmäärused järgmiste erisustega: 

5.5.1. Mängitakse nn „väikesel väljakul“ 50*50m õues, 

5.5.2. Väljakul korraga 6+1 mängijat, 

5.5.3. Mänguaeg 2*15 min jooksvat aega, 

5.5.4. Võit annab turniiritabelisse 3, viik 1, kaotus 0 ja loobumiskaotus -1 punkti (skooriga 

0:10).  

5.5.5. Penaltilöögi joone kaugus väravast 9 m. 

5.5.6. Kui mängitakse „miinus“ süsteemis, ning mängu normaalaeg lõpeb viigilise skooriga 

siis on mõlemal võistkonnal õigus 4-le penaltile. Penalteid peavad lööma erinevad 

mängijad. Kui penaltiseeria lõppedes on mänguseis viigiline, siis lüüakse penalteid 

esimese mööda löögini. 

 Võistkonna max suurus 12 mängijat+treener. 

 Võistkond peab mängima võistlusmäärustes toodud, korrektses vormis. 

 Alagruppide koosseisud, toimumise kohad, võistlussüsteem ja ajakavad selguvad pärast 

registreerumistähtaja lõppu. 



 

 
 

 

 

 Mängija või treeneri/juhendaja eemaldamine mängust toob automaatselt kaasa 1 mängulise 

keelu. EKKSL peasekretäril koos alagrupi või finaali peakohtunikuga on õigus määrata 

karmimaid karistusi. 

  Mänge võivad teenindada ainult Eesti Jalgpalliliidu litsentsiga kohtunikud. 

 

6. Autasustamine 

 Autasustatakse 3 parima võistkonna liikmeid medaliga, kolme parimat kooli karikatega ning 

turniiri parimat mängijat eriauhinnaga. Paberkandjal diplomeid ei väljastata-kui kool või 

osaleja soovib diplomit, siis EKKSL saadab kujundatud e-diplomi meilile. 

 

7. Kommunikatsioon  

7.1. Eesti Kutsekoolispordi Liidu kirjavahetus toimub meili teel: tiit@ekksl.ee 

7.2. Eesti Kutsekoolispordi Liidu telefon on: (+372) 56 111 866 

7.3. Eesti Kutsekoolispordi Liidu veebileht: www.ekksl.ee 

 

 

 

 

 

                                                                             Kinnitan: 

 

Tiit Tammaru  

EKKSL peasekretär 

10. jaanuar 2022 
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