
  Turnausinfo 
 

Visma Areena, Kaartinkatu 3, 53850 Lappeenranta 

su 29.11.2020 klo 10.00 – 13.00 

Lisätietoja: Antti Karhunen, joukkueenjohtaja PEPO P8, 0407684448 

 

Yleistä: 

Turnaus pelataan 5 v 5 (peliaika 1 x 25 min). 

Pelataan 3 ottelua / joukkue, ei sijoituksia. 

Turnauksessa käytössä Palloliiton ”Kaikki pelaa” -säännöt 

https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Grassroots/kaikki_pelaa_saannot_2020_final.pdf 

 

Otteluohjelma 

 

 

Pelaajat, pelioikeudet ja turnauskäytäntö: 

Turnaukseen osallistuvilla pelaajilla tulee olla voimassa Palloliiton harraste- tai pelipassi ja 

tämän lisäksi vakuutus, joka kattaa kilpaurheilussa sattuneet vahingot. 

Kentällä ja lämmittelyalueella pyritään liikkumaan joukkueittain sekä kontakteja muihin 

joukkueisiin välttämään. 

Lämmittelyalueet jaettu infon lopussa olevassa kuvassa olevan katkoviivan mukaan. 

Ottelutapahtumissa ei kättelyitä. 

klo Kenttä 1 Kenttä 2

10.00-10.30 Pepo Violetti Kultsu LAUTP IPS

10.30-11.00 Kultsu PaU IPS Pepo Keltainen

11.00-11.30 PaU Pepo Violetti Pepo Keltainen LAUTP

11.30-12.00 IPS Kultsu LAUTP Pepo Violetti

12.30-13.00 PaU Pepo Keltainen

https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Grassroots/kaikki_pelaa_saannot_2020_final.pdf
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Kentällä mennään oikeanpuoleista sivua pitkin ja pelistä poistutaan vasenta sivua pitkin. Lisäksi 

kentälle mentäessä otetaan kaikki omat tavarat mukaan lämmittelyalueelta ja viedään ne 

kentän laidalle siististi riviin pienillä etäisyyksillä. 

 

Pukuhuoneet ja WC:t 

Suomen Palloliiton ohjeistuksen mukaan osallistujien ei suositella käyttävän pukuhuoneita, 

joten joukkueille pyritään järjestämään omat alueet, joissa varusteiden vaihto tapahtuu.  

WC sijaitsee Visma Areenan viereisessä liikuntahallissa. 

 

Yleisö ja kahvio 

Yleisön tulee huolehtia vaadittavista turvaväleistä ja käyttää Visma Areenalla sisällä ollessa 

maskia (koskee yli 15 vuotiaita). Katsojia saa tulla 1 kpl / pelaaja. 

Areenalla pyritään pitämään pieni kahvio, mikäli se on sisätiloissa mahdollista. Kahviossa on 

korttimaksumahdollisuus. 

 

Ensiapu 

Joukkueet huolehtivat ensisijaisesti itse pelaajiensa ensiavusta. 

 

Turnausmaksu 

Turnausmaksu joukkuetta kohden on 70 € ja se laskutetaan turnauksen jälkeen. 

 

Korona 

Korona-ohjeistuksessa on huomioitu Palloliiton, THL:n ja AVI:n ohjeet pelitapahtumien 

järjestämiseen. Jalkapalloa ei tule pelata ja harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden 

oireita tai hän kuuluu koronaviruksen kannalta riskiryhmään. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus
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- Varmistetaan, että joukkuevarusteissa on kertakäyttökäsineitä ja käsipyyhkeitä sekä riittävästi 

ainetta desinfiointiin. 

- Jokaisella pelaajalla oma henkilökohtainen juomapullo.  

- Yleisten suositusten noudattaminen: käsihygienia, turvavälit yskiminen, kontaktien 

välttäminen jne. 

- Joukkue pitää kirjaa turnaukseen osallistuneista pelaajista (esim. Nimenhuuto). 

 

 


