
Need ja paljud teised põhjused on see mille pärast on meil rõõm kutsuda Teie võistkonda osalema VII 
Raplamaa  Jalkafestile 4-7.august 2016, mis on Kesk-Eesti suurim suvine jalgpalliturniir. Osalejaid on 
oodatud – Eestist ja välisriikidest. Jalkafest on iga aastaga aina rohkem populaarsust koguv spordi- ja 
meelelahutus sündmus Raplamaal! Mängud toimuvad naturaalmuruga väljakutel Raplas, Kohilas ja 
Kehtnas. Raplamaa Jalkafesti raames pakume tegevusi ka väljaspool jalgpalliväljakuid.

Jalkafest korraldusmeeskond

Jalkafest
RAPLAmaa 4-7. august 2016

Rapla-Kohila-
Kehtna staadionitel
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VIlJaNdI
päRNu

•	Head väljakud ja võistkonnad
•	läbimõeldud võistlussüsteem ja  
 ajakavad ning nendest kinni pidamine
•	sissejuhatav turniir meistrivõistluste  
 sügisringi mängudeks
•	Hea asukoht – Kesk-Eestis
•	Mõistlik hinnatase



põhitingimused/reeglid

Vanuseklass Mängijad Mängu aeg pall suluseis Toimumis aeg ja koht
u16 B - 2001 11 vs 11 2x15-30min 5 + 4-5. august Kehtna
u14 B - 2003 11 vs 11 2x15-20min 4 + 5-6. august Kohila/Rapla
u13 B -2004 9 vs 9 2x15-20min 4 + 4-5. august Rapla
u12 B - 2005 9 vs 9 2x15-20min 4 + 5-6. august Rapla
u11 B - 2006 7 vs 7 2x12-15min 4 - 7. august Rapla
u10 B - 2007 7 vs 7 2x12-15min 3 - 7. august Rapla
u9 B - 2008 5 vs 5 1x18-20min 3 - 6. august Kohila
U17 G - 2000 11 vs 11 2x15-25min 5 + 4-5. august Kehtna
U13 G - 2004 7 vs 7 1x18-20min 4 - 6. august Kohila

B - poisid, G - tütarlapsed
Võistkonna suurusele piiranguid ei ole!

Vanuseklassides u17-u14,  võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 3 vanemat 
mängijat, kes on sündinud hiljem kui põhiaastale eelneva aasta 1. august. Vanuseklassides 
u13-u9 võib kasutada kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui põhiaastale 
eelneva aasta 1.august.



Mänguväljakud

Mängud toimuvad naturaalmurukattega staadionitel Rapla maakonnas
•	 Rapla
•	 Kehtna
•	 Kohila  
*Erakorraliste ilmastikutingimuste tõttu võivad osad mängud toimuda Valtu 
kunstmuruväljakul.

Turniiride formaadid

Kuni seitsme võistkonnaga turniiridel 
mängitakse turniirisüsteemis kõik-kõigiga läbi.

Kaheksa ja suurema arvu võistkondade osavõtul 
jagatakse  võistkonnad alagrupidesse. Edasi 

toimuvad mängud play-off süsteemis. 

Rapla staadion Kehtna tuletõrje staadion

Kehtna MTK staadion Kohila staadion



Registreerimine, osavõtutasud ja majutus

KONTAKT JA REGISTREERIMINE 
taavi.tyvist@raplamaajk.ee 
Tel. +372 528 1232 

kaido.magi@raplamaajk.ee
Tel. +372 5839 7212

Rapla ÜG
õpilaskodu

Kehtna MTK
Rapla ÜG 

klassiruum
Majutuseta

Võistkonna osavõtutasu  
u17-u11

105 € 105 € 105 € 130 €

Võistkonna osavõtutasu 
u10-u9

100 € 100 € 100 € 100 €

mängija majutus + toitlustus 35€ 
3 toidukorda

25€ 
3 toidukorda

20€ 
3 toidukorda

3-4 voodiga 
toad

2-3 voodiga 
toad

klassiruum

autasustamine

Iga vanuserühma parimat kolme võistkonda autasustatakse karikaga ja
mängijaid medaliga. Iga võistkonna parimale mängijale eriauhind.



Vaba aeg!

•	Rapla ÜG õpilaskodu - Väga heas seisukorras ja  
2012 aastal renoveeritud majas. 
Toad on 2-4 inimesele. Kokku 52 kohta. Majas on avatud köök. Asukoht 
staadioni juures Rapla kesklinnas.

•	Kehtna MTK õpilaskodu (kohti 200). Raplast 12km 
Väga heas korras majas. Toad 2-3 inimesele.  
Hind sisaldab  voodipesu.  Igal korrusel köök  
ja puhkenurk. Jõusaal, saun, lauatennise ja 
lauajalgpalli laud.

•	Rapla ÜG klassiruumid - igale võistkonnale 
eraldatakse oma klassiruum. 
Pesemisvõimalused kooli võimla garderoobides. 
Treeneritele saun 
Koolis majutudes on vajalik kaasa võtta oma magamiskott.

*Toitlustus toimub Rapla ÜG sööklas ja vajadusel staadionitel.

Majutus info

Kohvik
Minivõistlused

Öökino

Teadustelk Trikijalgpallur
Batuudid

Foot-Pool -
 jalgpallipiljard



Toetajad:

kasutamine
erinevatel
pindadel
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