
 
PÜHAPÄEVALIIGA     
 
 
Pühapäevaliiga on talvine jalgpalliturniiride kvaliteetsari, mis koosneb neljast etapist ja on mõeldud 7-14. aastal sündinud poistele ning kord 
kuus toimub liiga meeste arvestuses. Igal etapil autasustatakse kolme parimat meeskonda ja iga vanuseklassi üldvõitja võidab suure 
karika. Pühapäevaliiga peamiseks eesmärgiks on laste tehniliste oskuste arendamine ja oma klubi vapitunde suurendamine ning laste 
pidevas liikumises hoidmine. 
 
Pakume noorjalgpalluritele head jalgpallimängimise võimalust läbi tõsise võistlusmomendi, kus positiivseid emotsioone jagub ka emadele 
ja isadele. Pühapäevaliiga pakub erinevate jalgpalliklubide noormängijatele suure tribüüniga varustatud sooja temperatuuriga saalis 
tipptasemel võistlussarja, mis algab detsemrist ja toimub igal laupäeval kuni märtsi lõpuni.  
 
Pühapäevaliiga korraldaja on Nõmme Kalju jalgpalliklubi, asukohaks juba alates 2014 aasta hooajast on Õismäe Pallimängude hall, 
mille mõõtmed on (35X28) . Väravate suurus Õismäe Pallimängude hallis on 2x5 meetrit ja noortematele vanustele 2x3 meetrit. 
 
Võrreldes 2015/16 hooajaga on muutunud Pühapäevaliiga turniiri formaat/ajakava. Kõik turniirid toimuvad nüüd korraga kahel 
väljakul ja turniiri pikkuseks ei kulu rohkem aega kui 3-4 tundi.  
 
JUHEND JA REEGLID 
 
KMM Pühapäevaliiga on talvine turniiride sari, mis toimub nädalavahetustel, koosneb iga meeskonna jaoks 4-st etapist, detsembrist märtsi 
lõpuni. Igal etapil mängivad kõik meeskonnad omavahel läbi, kogutud puktid liidetakse, seejärel mängitakse välja 3-4 koht ja 1-2 koht.  
Pühapäevaliiga võidab viie etapi arvestuses enim punkte kogunud meeskond.  Pühapäevaliiga üldvõitja selgub allpool kirjeldatud 
punktisüsteemi alusel. Auhindu jagatakse nii igal etapil kui ka üldarvestuses. Eriauhinnad saavad parim väravalööja,väravavaht ja parim 
mängija. 
  
Igale etapile on lubatud registreerida kuni 15 mängijat. 
 
NB! Mängijate vanuselist lubatavust hinnatakse vastavalt ENMV juhendile. Ühe etapi osalustasu on 85 eurot meeskonna kohta. 
 
 



REEGLID 
 
Kombineeritakse jalgpalli ja futsali reegleid: 

• Väljakul on korraga 6 mängijat (5 väljakumängijat ja väravavaht).  
• Meeskonna mängijad ja treenerid on kohustatud viibima mängu ajal väljaku otsajoone taga või väljaku kõrval, neile spetsiaalselt ettenähtud alas; 
• Mängijate lahkumine väljakult ning minek väljakule on lubatud ainult oma vahetusmeeste pingi juures. Sellest nõudest mittekinnipidamine toob kaasa 

meeskonna karistamise kollase kaardiga. 
• Vahetuste arv on piiramatu. Vahetus võib toimuda mängu igal momendil. 
• Pall loetakse mängus olevaks, kuni ta ei ole piiret ületanud või ei ole peatatud kohtuniku poolt. 
• Kui pall ületab väljaku küljepiirde, määratakse vabalöök. 
• Kui pall ületab väljaku otsapiirde, määratakse nurgalöök või lahtilöök värava eest; väravavahiala ja trahviala on samad. 
• Viga võitluses palli eest karistatakse karistuslöögiga. 
•  „Tacklingud“ maha libistades ei ole lubatud. 
• Müür peab seisma 5 m kaugusel löögipunktist. 
• Viga väravatsoonis karistatakse penaltiga 6 meetri kauguselt.  
• Kollane kaart tähendab mängija eemaldamist mängust üheks minutiks. Väravavahi asemel võib karistust kanda väljakumängija. 

 
• Kaks kollast kaarti ühes mängus ühele ja samale mängijale ei tähenda punast kaarti. 
• Punane kaart tähendab mängija eemaldamist mängu lõpuni ja tema meeskond mängib vähemuses 2 minutit. Võistkonda ei tohi ühelgi hetkel jääda vähem 

kui 4 mängijat. Sellisel juhul kasutatakse karistusaja edasilükkamist. 
• Punase kaardi saanud mängija saab automaatselt mängukeelu järgmiseks mänguks.  
• Kahe minuti karistust kannab mängija selleks eraldatud trahvipingil; kahe minuti karistus lõpeb, kui karistusaja jooksul lüüakse karistatud meeskonnale 

värav. 
 

       KMM Pühapäevaliiga korraldajatel on vajadusel õigus kohandada reegleid, kooskõlastades need eelnevalt turniirile registreeritud meeskondadega  
 
 
 

PUNKTISÜSTEEM: 
KMM Pühapäevaliiga koosneb 4-st etapist, mis toimuvad kord kuus detsembrist märtsini. Võidu eest antakse 3 punkti ning viigi eest 1 punkt. Ühe etap võitja väljaselgitamiseks 
mängitakse finaal 1.-2. kohale,  samuti toimitakse 3. ja 4 koha jagamiseks.  Ülejäänud võistkondade paremusjärjestuse väljaselgitamiseks võrdsete punktide korral kasutatakse 
järgnevaid kriteeriume : 
1. Omavaheline mäng 
2. Omavaheliste mängude väravatevahe 
3. Suurem võitude arv; 
4. Üldine väravatevahe;Löödud väravad; 
5. Penaltid. 

 
 



 
Punkte jagatakse etappidel järgmiselt: 1. koht 12 p, 2. koht 8 p, 3. koht 6 p ,4. koht 4 p, 5. koht 3 p, 6. koht  2 p, 7. koht 1 p jne. Juhul kui kaks või enam võistkonda koguvad 
üldkokkuvõttes sama punktisumma, selgitatakse KMM Pühapäevaliiga võitja välja järgmises järjekorras: 
 
 
1. Enim etapi võite; 
2. Enim etapi kõrgemaid kohti; 
3. Omavahelised mängud; 
4. Üldine väravatevahe: 
5.    Löödud väravad 
6.    Penaltid 

 
Auhindu jagatakse nii igal etapil kui ka üldarvestuses. 
 
Liiga võitjate auhindadeks on karikad. 
 
Turniiril jagatakse välja medalikomplektid (I, II ja III koht) .  
 
 
Lisainfo: 
Nõmme Kalju FC noorteosakond 
56 824 222 / noored@jkkalju.ee 
www.jkkalju.ee 
 
 



Liiga Max 
võistkonnad Mänguaeg 

Max 
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mängijad 

Mängijate 
arv 
väljakul 

Väljaku 
suurus 

Palli 
suurus 1. etapp 

 
2. etapp 
 

3. etapp 4. etapp 

14 aastased 10 15-20 min 
mänguaeg sõltub 
etappidel osalevate 
võistkondade arvust 

15 1+ 5 35x28  Pall 
 Nr 4 

Detsember 
 

Jaanuar 
 

Veebruar 
 

Märts 
 

13 aastased 10 15-20  min 
mänguaeg sõltub 
etappidel osalevate 
võistkondade arvust 

15 1+5 35x28  Pall 
 Nr 4 

Detsember 
 

Jaanuar 
 

Veebruar 
 

Märts 
 

12 aastased 10 15-20  min 
mänguaeg sõltub 
etappidel osalevate 
võistkondade arvust 

15 1+5 35x28  Pall 
 Nr 3 

Detsember 
 

Jaanuar 
 

Veebruar 
 

Märts 
 

11 aastased 10 12-20  min 
mänguaeg sõltub 
etappidel osalevate 
võistkondade arvust 

15 1+5 35x28  Pall 
 Nr 3 

Detsember 
 

Jaanuar 
 

Veebruar 
 

Märts 
 

10 aastased 10 15-20  min 
mänguaeg sõltub 
etappidel osalevate 
võistkondade arvust 

15 1+4 35 x22  Pall 
 Nr 3 

Detsember 
 

Jaanuar 
 

Veebruar 
 

Märts 
 

9 aastased 10 15-20  min 
mängu aeg sõltub 
etappidel osalevate 
võistkondade arvust 

15 1+4 35x22 Pall 
Nr 3 

Detsember 
 

Jaanuar 
 

Veebruar 
 

Märts 
 

8 aastased 10 15-20  min 
mängu aeg sõltub 
etappidel osalevate 
võistkondade arvust 

15 1+4 35x22 Pall 
Nr 3 

Detsember 
 

Jaanuar 
 

Veebruar 
 

Märts 
 

7 aastased 10 15-20  min 
mängu aeg sõltub 
etappidel osalevate 

15 1+4 35x22 Pall 
Nr 3 

Detsember 
 

Jaanuar 
 

Veebruar 
 

Märts 
 



	


