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IkäluokatIkäluokatIkäluokatIkäluokat    
 

IkäluokkaIkäluokkaIkäluokkaIkäluokka  IkärajaIkärajaIkärajaIkäraja  PelaajiaPelaajiaPelaajiaPelaajia  PeliaikaPeliaikaPeliaikaPeliaika  MaaliMaaliMaaliMaali PalloPalloPalloPallo  KortitKortitKortitKortit  
D13-tytöt 1.1.1995 (1+8) 2*20 (15) min 2 * 5 m 4 V-K-P 

    

Turnauksessa on edestakainen vaihtoTurnauksessa on edestakainen vaihtoTurnauksessa on edestakainen vaihtoTurnauksessa on edestakainen vaihto- ---oikeus!oikeus!oikeus!oikeus!  

• Maalipotku annetaan maalialueen rajalta. Ellei rajaa ole piirretty tai se ei erotu, annetaan se 
kuvitellulta maalialueen rajalta (=  n. 4 m maalista).  

    
SäännötSäännötSäännötSäännöt    

Turnauksessa noudatetaan virallisia jalkapallosääntöjä sekä Suomen Palloliiton 
Kilpailumääräyksiä seuraavin täsmennyksin: 

1. Joukkueet on jaettu kahteen alkulohkoon, joissa pelataan kolmen (neljän) joukkueen 
yksinkertainen sarja. Alkulohkoissa voitosta saa kolme (3) pistettä ja tasapelistä yhden (1) pisteen.  

Sijoitusotteluissa lohkon A voittaja pelaa lohkon B voittajaa vastaan sijoista 1 ja 2. Samalla tavoin 
ratkaistaan sijoitukset  lohkojen toisiksi sijoittuneiden (sijat 3-4) ja kolmansiksi sijoittuneiden (sijat 
5-6) [ja neljänsiksi sijoittuneiden (sijat 7-8) kesken.] 

YKSITTÄISISSÄ sijoitusotteluissa suoritetaan tasan päättyneen ottelun jälkeen välittömästi 
rangaistuspotkukilpailu (ensin 3/3, tarvittaessa 1/1 ratkaisuun saakka). 

2. Sarjamuotoisina pelattavissa otteluissa sijoitus määräytyy SPL:n Kilpailumääräysten 3§: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  

 

3. Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva lisenssi eli Suomen Palloliiton Peli-, Nappula- tai 
Harrastepassi ja järjestetty vakuutusturva. 



 
 
 
 
 
 

 

 PEPO  PEPO  PEPO  PEPO –––– Kaikki Pelaa 2008 Kaikki Pelaa 2008 Kaikki Pelaa 2008 Kaikki Pelaa 2008    
 

4. Jos joukkue saa oman piirinsä luvalla kuluvalla kaudella käyttää yli-ikäistä pelaajaa, on ao. 
pelaajan yksilöity, kirjallinen lupa pyydettäessä esitettävä järjestäjälle. Tällaisia pelaajia voi olla 
joukkueessa korkeintaan kolme (3). 9v9 otteluissa saa olla korkeintaan kaksi ao. luvan omaavaa 
yli-ikäistä pelaajaa yhtä aikaa kentällä. Joukkueen järjestäjälle toimitettavaan pelaajaluetteloon on 
yli-ikäisen pelaajan kohdalle merkittävä "YI". 

5. Varoitukset (keltainen kortti) ovat ottelukohtaisia, eikä niitä kirjata. Kentältä poisto kahdella 
varoituksella aiheuttaa automaattisesti seuraavan ottelun pelikiellon. Kentältä poisto ns. suoralla 
punaisella aiheuttaa automaattisesti kahden (2) ottelun pelikiellon ellei jury langeta 
lisärangaistusta. 

6. Pelaajaluettelo on toimitettava järjestäjille puoli tuntia ennen joukkueen ensimmäisen pelin 
alkua. Luettelosta on ilmettävä pelaajan nimi, pelinumero ja syntymäaika. Pelaajaluettelossa saa 
olla enintään 20 nimeä eikä sitä voi turnauksen aikana täydentää. Mikäli joukkueeseen kuuluu 
enemmän kuin 20 pelaajaa - tulee lisäpelaajan käyttöä anoa järjestäjältä ennen turnauksen alkua. 

7. Joukkueen tulee esiintyä yhtenäisessä peliasussa. Mikäli joukkueiden pelipaidat ovat 
erotuomarin mielestä liian samankaltaiset, on vierasjoukkueeksi merkityn vaihdettava pelipaitaa tai 
käytettävä vastustajan asusta erottuvaa peliliiviä 

8. Kaikki ottelut tuomitaan yhdellä erotuomarilla. Otteluissa toimii Palloliiton hyväksymä kortillinen 
erotuomari. 

9. Mahdollisesta vastalauseesta on ilmoitettava välittömästi ottelun päätyttyä erotuomarille ja 
kirjallinen vastalause on jätettävä Kisakansliaan yhden (1) 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 tai 
kenttäolosuhteita koskevia vastalauseita ei oteta käsittelyyn.  

Turnauksen jury: turnausvastaava Pasi Huoponen PEPO:sta, Ilkka Ristimäki LAUTP:stä sekä 
kulloinkin paikalla oleva kortillinen erotuomari. Yhteys juryyn kisakanslian kautta. Juryn tätä 
turnausta koskevat päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.     

    

TURNAUKSEN PALKINNOT TURNAUKSEN PALKINNOT TURNAUKSEN PALKINNOT TURNAUKSEN PALKINNOT  
Voittajajoukkue palkitaan Laura-patsaalla ja kolmen parhaan joukkueen pelaajat mitaleilla (20 kpl). 
Kaikki turnaukseen osallistuvat saavat osallistujadiplomin, jotka joukkueenjohtajan tulee noutaa 
Kisakansliasta turnauksen aikana. Lisäksi yksi pelaaja joka joukkueesta palkitaan Kekäleen 
lahjoittamalla tsempparipalkinnolla. 
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PALKINTOJEN JAKOPALKINTOJEN JAKOPALKINTOJEN JAKOPALKINTOJEN JAKO  
Palkittavien joukkueiden pokaali/mitalit luovutetaan heti kentällä tai sen välittömässä 
läheisyydessä, kun ikäluokan loppusijoitukset ovat järjestäjän toimesta varmistettu.  

    
TURNAUSRUOKAILUTURNAUSRUOKAILUTURNAUSRUOKAILUTURNAUSRUOKAILU  
Turnauspaikalla on buffetti ja joukkueilla on mahdollisuus tilata ruokailu etukäteen Kourulan Cup –
kahvilaan: 05 – 452 9430. Annokset alk. 5,30€.Tilaa ruoka viimeistään 18.7.2008. 


