
Hyundai Junior Cup 2016 Turnaussäännöt
Ikäluokka Peliaika Pelaajia Otteluita Pelitapa Paitsio Pallo Muuta

max

F8 1x20min 10 5 5vs5 ei 3
Sivurajakuljetus/syöttö,

vetäytyminen

F9
A 1x25min ja B

1x20min
10 4 tai 5 5vs5 ei 3 sivurajaheitto

E10 1x30min 14 4 8vs8 alue 4

E11 1x30min 14 4 8vs8 alue 4

E10 ja E11 Ikäluokissa pelataan pisteistä. Voitosta saa 3p. tasapelistä 1p. ja tappiosta 0p. 
Alkulohkon tai sarjan sijoituksen ratkaisee:

1.Pisteet
2. Keskinäiset ottelut (kaikkien lohkossa tasapisteissä olevien)
3. Maaliero (kaikkien otteluiden)
4. Tehdyt maalit (kaikkien otteluiden)
5. Päästetyt maalit
6. Arpa
E11 ja E10 ikäluokissa sijoitusottelun päättyessä tasan lauotaan rangaispotkut, 3 laukojaa/joukkue 
-> tämän jälkeen ottelun ollessa tasan laukojapari kerrallaan.
F8 ja F9 Ikäluokissa sarjataulukoita ei tehdä eikä pisteitä lasketa.

Peliasu

Mikäli molemmilla joukkueilla on samanväriset pelipaidat, vierasjoukkueeksi merkitty joukkue 
käyttää liivejä tai eriväristä pelipaitaa. Ottelun tuomari päättää milloin pelipaidat ovat samanväriset.

Vaihdot

Vaihdot ovat edestakaiset ja lentävät. Vaihtoon tulevan pelaajan on oltava pois kentältä ennen uuden
pelaajan kentälle menoa. Vaihdot tulee toteuttaa pelikentän sivusta keskialueelta. Tuomari tai 
pelinohjaaja ei katkaise peliä vaihdon suorittamiseksi. Joukkue suorittaa vaihdot, kun pallo on 
tulossa omalle joukkueelle.

Lisäpelaajat

F8 ja F9 ikäluokissa joukkue saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan, jos vastustaja johtaa vähintään 
viidellä (5) maalilla. Etu menetetään eron vähentyessä kahteen (2) maaliin.

Fair Play

Erotuomari antaa ottelun päätyttyä  molemmista joukkueista yhdelle Hyundai laatupelaajan-kortin 
tunnustuksena erityisen reilusta ja/tai laadukkaasta suorituksesta päättyneessä ottelussa. Jos pelaaja 
tekee törkeän rikkeen tai käyttäytyy muutoin asiattomasti, puhuttelee tuomari pelaajaa. Jos 
puhuteltu pelaaja jatkaa sopimatonta pelaamista tai käyttäytymistä, voi tuomari poistaa pelaajan 
kentältä. Joukkue voi ottaa uuden pelaajan poistetun tilalle.

Erotuomarit

Turnauksessa erotuomarin tehtäviä hoitavat pääasiassa nuoret tuomarit/pelinohjaajat, jotka ovat 
käyneet tuomari/pelinohjaajakurssin. Toivomme työrauhan suomista näille nuorille.

Palkinnot

Ikäluokissa E10 ja E11 tasolohko A:n ja B:n kolme parasta joukkuetta palkitaan mitaleilla (12 kpl 
/joukkue) ja voittajajoukkue pokaalilla.  Kaikki turnaukseen osallistuvat pelaajat saavat 
osallistumisdiplomin.
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