1 (1)

FC POHU P11 (2008) KEVÄTTURNAUS 13.-14.4.2019
Turnausinfo
Paikka:
Aika:
Ikäluokka:

Topcart Areena , Lassilan tekonurmi, Laurinniitynpolku 2 , 00440 Helsinki
la-su 13.-14.4.2019, lauantai-sunnuntai
Pojat 2008, haaste- ja harrastetaso

Pelitapa:

8 joukkuetta/ taso. Joukkueet jaetaan kahteen 4 joukkueen alkulohkoon.
Alkulohkoissa pelataan 1-kertainen sarja.
Alkulohkojen 1. ja 2. pelaavat sijoista 1.-4. Alkulohkojen 3. ja 4. sijoista 5.-8.

Säännöt:

Pelimuoto: 8v8.; Peliaika: alkulohko 2x15 min (la.) ja jatkopelit 2x20 min (su.).
Kenttäkoko: 64m x 47m. Kenttä: tekonurmi. Pelaajamäärä: max. 14 pelaajaa/joukkue.
Pelaajamäärä: max 14 pelaajaa/joukkue (Joukkueen pelaajalista toimitettava ennen ensimmäistä peliä).)
Paitsiosääntönä on on rangaistusalueenpaitsio.
Pelaajavaihdot ovat edestakaiset, lentävät vaihdot.
Mikäli molemmilla joukkueilla on samanväriset pelipaidat, vierasjoukkue vaihtaa paitaa tai
käyttää liivejä.
Turnauksessa noudatetaan Palloliiton Kaikki Pelaa -sääntöjä. Joukkueenjohtajan tulee ilmoittaa joukkueensa
turnaustoimistossa saapuessaan paikalle.

Alkulohko:

Jatkopelit:

Järjestys alkulohkossa tasapisteisiin päädyttäessä: 1) Keskinäisen/keskinäisten otteluiden pisteet
2) Keskinäisten otteluiden maaliero 3) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 4) Alkulohkon maaliero
5) Alkulohkon tehdyt maalit 6) Arpa
Jatko-/sijoituspelien päättyessä tasan voittaja ratkaistaan rangaistuspotkukilpailulla. Rangaistuspotkukilpailu
suoritetaan aluksi 3 laukojalla ja sen jälkeen pari kerrallaan ratkaisuun asti.
Sama pelaaja saa laukoa uudelleen vasta kun kaikki muut pelaajat ovat laukoneet.
Rangaistupotkukilpailuun saavat osallistua vain kentällä pelin päättyessä olleet pelaajat.

Palkinnot:

Joka sarjan 3 parasta palkitaan mitaleilla. Jokaisesta joukkueesta palkitaan yksi tsemppari.

Palvelut

Kentän huoltorakennuksessa kentän laidalla ovat pukeutumistilat pelaajia varten.
Samoin pelialueella palvelee kioski.

Osallistumismaksu:

180€ joukkue. Seuraavat saman joukkueen peliryhmät 160€.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut:

fcpohu.p08@gmail.com

Joukkueet otetaan turnaukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä joukkueenne/joukkueidenne
nimet sekä taso (haaste tai harraste), jolle joukkue ilmoittautuu, sekä joukkueenjohtajan yhteystiedot.
Lähetämme ilmoittautuneille joukkueille erikseen laskun osallistumismaksusta. Maksamalla laskun vahvistat joukkueen
osallistumisen. Ohjelma ja -info lähetetään joukkueenjohtajille viimeistään kaksi viikkoa ennen turnausta.

Ystävällisin terveisin,
FC POHU/ P08 joukkueenjohtaja, Maria Velander
Turnauspäällikkö, Nina Vinni

maria.velander57@gmail.com +35844 5543181
vinni.nina@gmail.com
+35840 1413501

FC POHU
Pohjois-Haagan Urheilijat ry
Pietari Hannikaisentie 2 R pääty, 00400 Helsinki
Rek.no 74.821
www.fcpohu.fi

Muotoiltu: suomi (Suomi)

