FIRMADE
JALGPALL

24.08

A. Le Coq Arena, Asula 4C

100 ettevõtet,
400 jalgpallikohtumist mitu väravat lööme
üheskoos?
Turniiri eesmärk on pakkuda ettevõtetele võimalust veeta kolleegidega ühiselt
üks tegus päev. Osaleda põnevatel jalgpallikohtumistel ning tunda rõõmu
sportlikust päevast, mis kulmineerub ühise koosviibimisega. Kohapeal on
olemas nii toitlustus - kui lasteala.

TULE JA VEEDA SPORTLIK PÄEV KOOS KOLLEKTIIVI NING PEREGA!

Registreerimine toimub läbi koduleheküljele sporditurniirid.ee

OSAVÕTUTASU
Turniiri osavõtumaks on 400 EUR + km, mis tuleb tasuda hiljemalt nädal peale registreerimist.
Ülekandega tasudes selgitusse märkida ettevõtte nimi ning “Firmade Jalgpall 2019” (24.08.2019).

PÄEVAKAVA

ETTEVÕTETE TÄNAV

8.00
9.00-13.00
13.00-14.00
14.00-19.00
21.00

Võib jagada brošüüre ja infolehti.
Kohapealne müük ei ole lubatud. Ettevõtte
logoga telgi paigutamise võimalus (max
mõõdud 3m x 3m).

- Võistkondade registreerimine
- Alagrupi mängud
- Lõunapaus
- Play-off mängud
- Ühine koosviibimine

(parimate autasustamine ja esinejad)

TOITLUSTUS

LASTEALA

Kohapeal on olemas toitlustusala. Ettevõtetel on
võimalus võistkondadel toit ette tellida.

Joonistamise ja jalgpallimängimise ala.
Lisaks ka batuutidel hüppamine. Kõik
tegevused on tasuta!

AFTERPARTY
Võistkondade autasustamine ja ühine koosviibimine klubis Hollywood (Vana-Posti 8).
Koosviibimise muudab meeleolukaks üllatusesineja ning pakutakse söögi- ja joogipoolist
(külmlaud/õlu/siider). Turniiri ametlik afterpary kuni kella 23.00-ni, peale seda avatakse uksed
kõikidele külastajatele.

REGISTREERIMINE - Registreerimise tähtaeg 16.08.2019
* Jalgpalliturniiril osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest turniiri poolt kehtestatud
reeglitest.
Turniir

Mängijate arv

Mänguaeg

Palli suurus

Suluseis

Vahetused

Meeste turniir

5 vs 5

1x15 min

Number 5

-

Edasi-tagasi

Naiste turniir

5 vs 5

1x15 min

Number 5

-

Edasi-tagasi

ESMAABI

KOHTUNIKUD

Turniiril on olemas pädevad isikud, kes
vajadusel abistavad meditsiiniliste oskustega.

Jalgpalliturniiri teenindavad kohtunikud,
kes on litsenseeritud EJL poolt (vähemalt
B-kategooria kohtunikud).

AUTASUSTAMINE
I, II ja III koha võistkondi autasustatakse karikate
ja medalitega. Silmapaistvamaid mängijaid
autasustatakse eriauhindadega.

MÄNGUDE ARV
Kõikidele turniirist osavõtvatele võistkondadele
garanteeritakse vähemalt 4 mängu.

MÄNGIJATE OSALEMINE TURNIIRIL
Naiste ja meeste turniiril võib võistkonda kuuluda esindaja/töötaja, kes on palgal registreeritud
ettevõttes. Võistkonnas ei ole lubatud osaleda mängijal, kes ei tööta antud ettevõttes. Kui reeglit
eiratakse, diskvaliﬁtseeritakse võistkond turniirilt. Jalgpallitruniiril pole mängijatel lubatud
turniiril mängida rohkem kui ühes võistkonnas. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvaliﬁtseeritakse
mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse
märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.
Firmade Jalgpall 2019

KONTAKT
Turniiri peakorraldaja Märten Pajunurm l +372 5360 6425 l info@sporditurniirid.ee

