
Jalkapallokauden 2020 ilmoittautuminen on 3.12.2019 avattu nyt myös lasten (11 v ja nuoremmat) ikäluokissa. 
Ilmoittautumisaika Alue Idän sarjoihin päättyy aikuisten ja nuorten osalta 31.1.2020 ja lasten sekä JKKI-sarjojen osalta 28.2.2020. 

Ilmoittautuminen tapahtuu seuran TASO-pääkäyttäjän toimesta kilpailuun ”Itä jalkapallo 2020”. Ehdottoman tärkeää on, että 
kaikki aiemmin pelanneet joukkueet ilmoitetaan ”entisinä” joukkueina eli valitaan olemassa oleva joukkue ja ilmoitetaan se 
uuteen kilpailuun ”Itä jalkapallo 2020”. Vain kokonaan uudet joukkueet ilmoitetaan ”Lisää joukkue”-toiminnolla. 

HUOM!  
Alue Idän sarjat tullaan tulevalla jalkapallokaudella pelaamaan hyvin pitkälti entisten piirirajojen sisäisinä sarjoina. Lisäksi 
esimerkiksi aiemmin pelatut paikalliset ns. Korttelisarjat tullaan pelaamaan jatkossakin entiseen tapaan. 

Lasten (11 v ja nuoremmat) sarjailmoittautuminen tehdään kaksivaiheisena. 

1. Seuran TASO-pääkäyttäjä käy ilmoittamassa kaikki joukkueet omiin ikäluokkiinsa ja tarkistaa, että kunkin joukkueen 
perustiedoissa on oikea pelaajien syntymävuosi (= vuosi, jona vuonna suurin osa joukkueen pelaajista on syntynyt – ei 
huomioida YI-pelaajia ja/tai nuorempia pelaajia). Ellei syntymävuotta ole merkitty, on se merkittävä ehdottomasti nyt! Myös 
pelaajien sukupuoli kannattaa merkitä, jos se puuttuu, sillä se helpottaa jatkossa pelaajien hakua seurasta. 

2. Joukkueen pääkäyttäjä käy sen jälkeen vahvistamassa ilmoittautumisen seuraavasti: 
 kirjautuu TASOssa joukkueen omiin tietoihin 
 tarkistaa, että seurakäyttäjä on ilmoittanut joukkueen oikean ikäluokan sarjaan 
 muuttaa joukkuetiedoissa olevan statuksen ”Ilmoittautunut” muotoon ”Vahvistanut” 
 merkitsee joukkueen ”kilpailullisen tason” ja pelaamistapatoiveen alla olevien ohjeiden mukaisesti 

 
10-11-VUOTIAAT – YKSITTÄISET OTTELUT (8v8-peli) 

Valitse ”Tasolohko 1”  
 joukkue on oman toimintaympäristönsä kilpailukykyisintä kolmannesta 
 joukkue haluaa pelata kesän sarjat pääsääntöisesti yksittäisinä otteluina 

Valitse ”Tasolohko 2”  
 joukkue on omassa toimintaympäristössään keskitasolla 
 joukkue haluaa pelata kesän sarjat pääsääntöisesti yksittäisinä otteluina 

Valitse ”Tasolohko 3”  
 joukkue on omassa toimintaympäristössään harrastetasoinen 
 joukkue haluaa silti pelata kesän sarjat pääsääntöisesti yksittäisinä otteluina 

10-11-VUOTIAAT – TURNAUSMUOTOISET OTTELUT (8v8-peli) 

Valitse ”Tasolohko 4”  
 joukkue on omassa toimintaympäristössään keskitasoa kilpailukykyisempi 
 joukkue haluaa pelata kesän sarjat pääsääntöisesti turnausmuotoisina otteluina 

Valitse ”Tasolohko 5”  
 joukkue on omassa toimintaympäristössään haaste- tai harrastetasolla 
 joukkue haluaa pelata kesän sarjat pääsääntöisesti turnausmuotoisina otteluina 

6-9-VUOTIAAT – TURNAUSMUOTOISET OTTELUT (5v5-peli) 

Valitse ”Tasolohko 4”  
 enemmän/pidempään harjoitelleet 

Valitse ”Tasolohko 5”  
 vähemmin/lyhyemmän aikaa harjoitelleet 

Ko. menettelyllä halutaan tarjota joukkueille todellinen mahdollisuus ilmoittautua sekä urheilullisesti että 
pelaajamäärän, matkustamisen ja talouden kannalta parhaiten sille sopivaan sarjatoimintaan. Jos joukkueen 
valitsemaan tasoon/pelaamistapaan ei ilmoittaudu riittävää määrää joukkueita järkevän sarjan toteutumiseksi, ottaa 
alueen kilpailutoiminto yhteyttä joukkueeseen ja yhdessä sovitaan joukkueen siirrosta sille sopivampaan 
”kakkosvaihtoehtoon”. 

HUOM2!  
Myös Alue Etelään siirtyvien Kymenlaakson ja Heinolan alueen joukkueilla on mahdollisuus halutessaan ilmoittautua 
Alue Idän sarjoihin.  

MUISTA AINA 
TALLENTAA TEKEMÄSI 
KIRJAUKSET! 

Muista aktivoida omat 
seura- ja/tai 
joukkuetoimijan roolisi 
Pelipaikassa kaudelle 2020! 


