FC POHU 60-vuotisjuhlaturnaus - Pojat C15
TURNAUSSÄÄNNÖT
Kentät: Ottelut pelataan Pitäjänmäen tekonurmikentällä osoitteessa Turkismiehentie 7.
Sarjat: Pojat C15 Haaste ja Harraste
Osallistumismaksu: 195 €. Turnausosallistumisen voi esteen sattuessa peruuttaa 8.3. asti, jolloin
turnausmaksu hyvitetään kokonaisuudessaan takaisin. Tämän jälkeen hyvitys tehdään, mikäli tilalle saadaan
toinen joukkue.
Pelaajaluettelo: Kaikkien joukkueiden tulee toimittaa pelaajaluettelo toimistoon viimeistään 30 min ennen
ensimmäisen pelin alkua. Joukkueessa saa olla korkeintaan 18 pelaajaa. Pelaajista korkeintaan 2 kpl saa
olla vuonna 2001 syntyneitä, muut ovat vuonna 2002 syntyneitä tai nuorempia.
Pelitapa/Sarjajärjestelmä
Pelitapa on molemmissa sarjoissa 11vs11. Molemmissa sarjoissa kaikilla joukkeilla on viisi ottelua.
Lauantaina pelataan alkusarjat (3 ottelua/joukkue) ja sunnuntaina sijoitusottelut (2 ottelua/joukkue. Ottelut
ovat kaikki kestoltaan 1x25 min pois lukien mitalipelit, joiden kesto on 2x20 min. Loppuottelun puoliaikojen
välillä erittäin lyhyt tauko. Puolet vaihdetaan.
Sunnuntain sijoitusotteluihin menee lohkojen 1. ja 2. pelaamaan sijoista 1-4, lohkojen 3. ja 4. pelaavat
sijoista 5-8. Sijat ratkaistaan cuppina. Cupissa ottelun päättyessä tasan siirrytään suoraan
rangaistuspotkukilpailuun, joka suoritetaan kolmella pelaajalla. Mikäli ottelu on edelleen tasan niin jatketaan
yksi potkaisija kerrallaan uusilla potkaisijoilla (sama potkaisija saa potkaista uudestaan vasta kun jomman
kumman joukkueen kaikki pelaajat ovat potkaisseet kerran).Turnauksessa noudatetaan Suomen Palloliiton
Kaikki Pelaa -sääntöjä.
Järjestäjä varaa oikeuden sarjajärjestelmän muuttamiseen, mikäli ikäluokkaan ei tule 8 joukkuetta.
Lohkon sijoituksen ratkaisee:
1. Pisteet
2. Keskinäiset ottelut (kaikkien lohkossa tasapisteissä olevien)
3. Maaliero (kaikkien otteluiden)
4. Tehdyt maalit (kaikkien otteluiden)
5. Arpa
Kotijoukkue
Otteluohjelmassa ensin mainittu joukkue on kotijoukkue. Mikäli molemmilla joukkueilla on saman väriset
pelipaidat, pukee vierasjoukkue ylleen liivit – eli omat liivit mukaan!

Vaihdot
Vaihtoja saa tehdä ottelun aikana rajoituksetta ”lentävänä” kentän keskirajalta – ensin pelaaja poiskentältä ja
sitten vasta uusi pelaaja tilalle.
Kulmapotkut
Kaikissa sarjoissa kulmapotkut annetaan pitkinä ja suorina eli kulmapotkusta suoraan tehty maali
hyväksytään.
Jury
Turnauksella on nimetty jury, johon kuuluvat järjestäjän, yhden vierasjoukkueen sekä
erotuomareiden/pelinohjaajien edustajat. Jury vastaa siitä, että turnauksessa noudatetaan Kaikki Pelaa
-sääntöjä ja puuttuu mahdollisesti esiintyviin rikkeisiin keskustelemalla yhdessä sääntöjen vastaisesti
toimivan joukkueen vastuuhenkilöiden kanssa.
Erotuomarit
Toivomme työrauhan suomista erotuomareille. Ei sopimatonta huutelua, vaan rehtiä kannustusta
vaihtopenkiltä. Mahdollisista erotuomarivirheistä otamme palautteen vastaan kirjallisena yhden (1) tunnin
kuluessa ottelun päättymisestä juryn edustajalle, jonka tavoitatte toimistosta. Muutoin valitusoikeus
katsotaan menetetyksi.
Palkinnot
Kummassakin sarjassa kolmelle parhaalle joukkueelle annetaan sijoitusmitalit ja pokaali. Jokaisesta
joukkueesta palkitaan myös turnauksen Tsemppari-pelaaja, jonka oma joukkue itse valitsee. Turnauksen
Tsemppari -pelaajan nimi tulee ilmoittaa toimistoon ennen viimeisen pelin alkua.
Joukkueet palkitaan mitalein heti viimeisen ottelun päätyttyä toimiston edustalla.
Aikataulut
Pelien alkamisajoista pyritään pitämään kiinni. Loppuhuudot hoidetaan ripeästi ja kentille järjestäydytään
ajoissa, jotta pelit saadaan alkamaan ajoissa.
Muuta
1) Ensiapupiste on turnaustoimiston yhteydessä!
2) Tupakointi turnausalueella on kielletty.
3) Koirien tuominen kenttäalueille (tekonurmelle) on kielletty.
4) Yleisö voi seurata pelejä vähintään parin metrin päästä kentän reunasta ja joukkueiden vaihtoalueesta.
5) Maalin takana eivät vanhemmat, valmentajat eivätkä pelaajat saa olla.
6) Turnausalueella on buffetti, jossa myydään sämpylöitä, leivonnaisia, mehua, kahvia, makkaraa ja muita
herkkuja.
7) Lisäksi haluamme muistuttaa kaikkia reilun pelin hengestä – kannustetaan pelaajia.

TERVETULOA TURNAUKSEEN!

