Protokoll 1-2

MÄNGUPROTOKOLL
Eesti meistrivõistlused rannajalgpallis: MEISTRILIIGA

/

Mäng:
Kuupäev:
Väljak:
Kohtunik:
Teine kohtunik:
Kolmas kohtunik:
Ajamõõtja:
Inspektor:

2017

Kell:

Pealtvaatajate arv:

:
:
:
:
:

Tulemus:
2. kolmandik:
1. kolmandik:
Lisaaeg:
Penaltid:

.......................................... kasuks
.......................................... kasuks
.......................................... kasuks
.......................................... kasuks
.......................................... kasuks

KOOSSEISUD

Koduvõistkond

Külalisvõistkond

Särgi värv

Nr.

Särgi värv

Perekonna- ja eesnimi

Väravad

Nr.

Perekonna- ja eesnimi

Väravad

AMETLIKUD ESINDAJAD
Perekonna- ja eesnimi

Esindaja nimi ja allkiri:

Amet

Perekonna- ja eesnimi

Esindaja nimi ja allkiri:

Amet
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HOIATUSED
Nr

Võistkond

Nimi

Hoiatuse põhjus

Nimi

Eemaldamise põhjus

EEMALDAMISED
Nr

Võistkond

Muud märkused:

Koduvõistkonna esindaja nimi ja allkiri:

Märkused:
jah
ei
jah
ei
Külalisvõistkonna esindaja nimi ja allkiri:

Kohtunik:

Kolmas kohtunik / ajavõtja:

VORMID VASTAVALT ANKEEDILE
ERALDUSVESTID OLEMAS

Kuupäev:

20

Pärast mängu lõppu tuleb protokoll sisestada 24 tunni jooksul EJL-i kodulehele ja koopia protokollist saata 48
tunni jooksul aadressile protokollid@jalgpall.ee. Originaal tuleb EJL-i saata/tuua esimesel võimalusel.

a.
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KODUVÕISTKOND

KÜLALISVÕISTKOND

väravad / aeg
min+sek

nr

väravad / aeg
min+sek

nr

min+sek

nr

min+sek

nr

RANNAJALGPALLI
LAUAPROTOKOLL

Hoiatused
nr

min+sek

põhjus

nr

Hoiatused
min+sek

põhjus

nr

min+sek

põhjus

nr

min+sek

põhjus

KODUVÕISTKOND
PENALTI LÖÖJAD:
nr

Eemaldamised
nr

min+sek

põhjus

nr

JAH/X; EI/-

KÜLALISVÕISTKOND

PENALTI LÖÖJAD:
nr

JAH/X; EI/-

Eemaldamised

min+sek

põhjus

nr

min+sek

põhjus

nr

min+sek

põhjus

Mängijad perioodi lõppedes väljakul
1. periood nr:

1. periood nr:

2. periood nr:

2. periood nr:

3. periood nr:

3. periood nr:

Lisaaeg nr:

Lisaaeg nr:

Jah

Ei

Jah

Vormid vastavalt ankeedile

Vormid vastavalt ankeedile

Eraldusvestid olemas

Eraldusvestid olemas

Pealtvaatajate arv:

Kolmas kohtunik / ajamõõtja (nimi ja allkiri):

Kuupäev:

Ei

KODUVÕISTKONNA ESINDAJA

KÜLALISVÕISTKONNA ESINDAJA

HOIATUSSE PÕHJUSED
A1

Ebasportlik käitumine – hoolimatu viga

A2

Ebasportlik käitumine – lubava rünnaku peatamine

A3

Ebasportlik käitumine – simuleerimine

A4

Ebasportlik käitumine – lugupidamatus mängu vastu

-

teeb hoolimatult ühe rikkumistest, mille eest määratakse karistuslöök
teeb rikkumise või mängib palli käega, et takistada või peatada lubavat rünnakut
mängija üritab petta kohtunikku, teeseldes vigastust või vastase tehtud viga
käitub viisil, mis näitab lugupidamatust mängu vastu

Ebasportlik käitumine – muu
-

A5

B
C
D

-

üritab lüüa väravat, mängides palli käega (olenemata sellest, kas katse oli edukas või mitte) või
üritas ebaõnnestunult käega mängides värava saavutamist ära hoida;
vahetab väravavahiga kohad ilma kohtuniku loata või ajal, kui pall on mängus;
mängib palli pärast mänguväljakult lahkumiseks saadud luba;
segab vastast häälega ajal, kui pall on mängus või mängu taasalustatakse;
teeb mänguväljakule lubamatuid tähiseid;
karistuslöögi sooritab teine mängija.

Eriarvamuse näitamine sõnas või teos
Korduv rikkumine
Jätkamisega viivitamine
-

Mängu taasalustamisega viivitamine (rannas ei tule ette)

Vahemaa eiramine
E
F

-

mängu taas lahtilöögist, nurgalöögist, karistuslöögist või küljesisseviskest alustades ettenähtud
vahemaa eiramine

Loata tahtlikult sisenemine või lahkumine
-

valevahetus

EEMALDAMISE PÕHJUSED
G
H
I
J

Tõsine viga
Vägivaldne käitumine
Sülitamine
-

-

K

vastase või mistahes muu isiku poole sülitamine

Liivaga viskamine
Ilmse väravavõimaluse ärahoidmine
-

vastasvõistkonnal värava või ilmse väravavõimaluse ärahoidmine palli tahtlikult käega mängides
(ei kehti väravavahi kohta tema enda karistusalas);
värava poole liikuval vastasel ilmse väravavõimaluse ärahoidmine karistuslöögi või penaltiga
karistatava rikkumisega;
kaitsemängija mängib kitsas sektoris ja õhus otse väravale suunduvat palli (rannajalgpallis)

L

Solvavate väljendite kasutamine

M

Teine hoiatus

-

ähvardavate, solvavate või sõimavate väljendite ja/või žestide kasutamine
samas mängus teise hoiatuse saamine

