E-tyttöjen (s.06->) Visma Areena Cup 12.3.2016 -TURNAUSSÄÄNNÖT:
Turnauksessa noudatetaan virallisia jalkapallosääntöjä sekä Suomen Palloliiton,
Kaikki Pelaa – sääntöjä ja Kilpailumääräyksiä seuraavin täsmennyksin:
1
Alkusarjoissa voitosta saa kolme (3) pistettä ja tasapelistä yhden (1) pisteen.
Sijoitusotteluissa suoritetaan tasan päättyneen ottelun jälkeen välittömästi
rangaistuspotkukilpailu (ensin 3/3, tarvittaessa 1/1 ratkaisuun saakka).
Sarjamuotoisina pelattavissa otteluissa sijoitus määräytyy SPL:n
Kilpailumääräysten 7§:n 3-momentin mukaan:
- 1. Pisteet
- 2. Keskinäinen ottelu (-set ottelut)
- 2.1. keskinäisten ottelujen pisteet
- 2.2. keskinäisten ottelujen maaliero
- 2.3. keskinäisten ottelujen tehdyt maalit
- 3. Koko sarjan / lohkon maaliero
- 4. Koko sarjan / lohkon tehdyt maalit
- 5. Arpa (tai rangaistuspotkukilpailu)
2
Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelaajalisenssi eli Suomen
Palloliiton Peli- tai Korttelipassi ja järjestetty vakuutusturva.
3
Piirin pelaajille myöntämät todistettavasti voimassa olevat yli-ikäisyysluvat
ovat voimassa turnauksessa. Yli-ikäisten peluuttamisessa ja turnausta
varten myönnettävissä yli-ikäisyysluvissa toimitaan seuraavasti:
- Yli-ikäisten määrää joukkuetta kohti ei ole määritetty
- otteluissa korkeintaan kaksi ao. luvan omaava yli-ikäistä pelaajaa kentällä
ja yhden ottelun kokoonpanossa.
4
Turnauksessa sallitaan ilman erillistä anomusta kahden (2) korkeintaan
yhden vuoden yli-ikäisen pelaajan käyttö. Jos yli-ikäisiä on useampia kuin
kaksi, tulee kaikista olla erillinen oman piirin tai turnausjärjestäjän antama
lupa.
5
Joukkueen on toimitettava pelaajaluettelo (pelaajan numero, nimi ja
syntymävuosi) turnausjärjestäjälle ennen ensimmäistä ottelua, jos joukkueessa on YIpelaajia..
Pelaajaluettelossa saa olla enintään 15 nimeä eikä sitä voi turnauksen
aikana täydentää. Mikäli halutaan käyttää enempää kuin 15 pelaajaa - tulee
siihen saada lupa järjestäjältä ennen turnauksen alkua.
6
Joukkueen tulee esiintyä yhtenäisessä peliasussa. Mikäli joukkueiden
pelipaidat ovat erotuomarin mielestä liian samankaltaiset, on
vierasjoukkueeksi merkityn vaihdettava pelipaitaa tai käytettävä
vastustajan asusta erottuvaa peliliiviä.
7
Kaikki ottelut tuomitaan yhdellä erotuomarilla/Pelin Ohjaajalla.

8
Mahdollisesta vastalauseesta on ilmoitettava välittömästi ottelun päätyttyä
erotuomarille ja vastalause on jätettävä turnausvastaavalle puolen tunnin
kuluessa ottelun päättymisestä. Vastalause on tarkoin perusteltava ja sen
mukana on suoritettava 50 euron käsittelymaksu, joka palautetaan jos
vastalause hyväksytään. Erotuomarin ottelun aikana tekemiä
sääntötulkintoja ei oteta käsittelyyn.

