Hyvinkää 6.9. 2018
HYVINKÄÄN PERUSKOULUN YLÄKOULUN JALKAPALLOTURNAUS 14.9.2018 KANKURINPUISTON
KENTÄLLÄ
TURNAUKSEN SÄÄNNÖT JA OHJEET
OSANOTTAJAKOULUT
Poikien ja tyttöjen yläkoulun 7 -9 luokkien jalkapalloturnaukseen 14.9.2018 osallistuvat koulut seuraavasti:
Koulut
Pojat
Tytöt
P7
P8
P9
T7
T8
T9
Yhteensä
Hvehmas
1
1
1
0
1
0
3
Ppuisto
1
1
0
1
1
1
5
Pmatka
1
1
0
1
0
1
4
Tlinna
1
1
0
1
1
0
4
Vehkoja
1
1
1
1
1
1
6
Yhteensä
5
5
2
4
4
3
23
TURNAUSPAIKKA
Turnaus pelataan Kankurinpuistossa kolmella nappulakentällä.
KENTÄT
Kentät 1 ja 2 ovat keinonurmella ja kenttä 3 nurmella tai hiekalla.
TURNAUSSARJAT JA PELITAPA
Poikien turnauksessa pelaavat 7.- ja 8.- luokkien sarjoissa viisi joukkuetta kolmen ja kahden joukkueen lohkoissa
alkusarjan ja sen jälkeen sijoitusottelut siten, että lohkojen voittajat pelaavat sijoitusottelun sijoista 1-2 ja toiseksi
sijoittuneet sijoista 3-4. Tasapeliin päättynyt sijoitusottelu ratkaistaan kolmella rangaistuspotkulla. Jos
rangaistuspotkukilpailu päättyy tasatulokseen, jatketaan kilpailua kierros kerrallaan ratkaisuun asti. A-lohkon
kolmanneksi sijoittunut joukkue sijoittuu turnauksessa viidenneksi..
9.-luokkien poikien sarjaan osallistuu kaksi joukkuetta, jotka pelaavat kaksi ottelua keskenään, joiden yhteistulos
ratkaisee loppusijoitukset
7. ja 8.- luokkien tyttöjen sarjojen neljä joukkuetta pelaavat turnauksen cupkäytännöllä kahdella kierroksella.
Ensimmäisen kierroksen voittajat pelaavat toisella kierroksella sijoista 1-2 ja hävinneet sijoista 3-4. Tasapeliin päättynyt
ottelu ratkaistaan kummallakin kierroksella kolmella rangaistuspotkulla. Jos rangaistuspotkukilpailu päättyy
tasatulokseen, jatketaan kilpailua kierros kerrallaan ratkaisuun asti.
Tyttöjen 9.-luokkien kolme joukkuetta pelaavat turnauksen yksinkertaisena sarjana, jonka sijoitukset ovat
loppusijoitukset.
JOUKKUEKOKO
Joukkuekoko on maalivahti + kuusi kenttäpelaajaa. Joukkue tulee muodostaa saman luokkatason pelaajista.
Mahdollisista poikkeuksista esim. niukan pelaajamäärän johdosta tulee ottaa yhteyttää turnauksen yhteyshenkilöön.
Yhdessä ottelussa joukkueella saa olla enintään 14 pelaajaa. Pelaaja voi pelata turnauksessa vain yhdessä
joukkueessa. Vaihdot voi suorittaa edestakaisina ns. lentävinä vaihtoina. Joukkueita pyydetään toimittamaan
pelaajaluettelo turnaustoistoon turnaukseen saapumisen yhteydessä.
PAITSIOSÄÄNTÖ
Paitsiosääntö ei ole voimassa.
KULMAPOTKU
Normaali kulmapotku kentän kulmasta
KENTÄLTÄ POISTETTU PELAAJA
Ottelussa kentältä poistettu pelaaja saa seuraavaa ottelua koskevan pelikiellon. Kentältä poistetun pelaajan tilalle ei saa
ottaa toista pelaajaa, jolloin joukkue pelaa ottelun loppuun vajaalla kokoonpanolla.
PELIAIKA JA PALLON KOKO
Ottelujen peliaika on 2 x15 minuuttia.

-27. luokkien sarjassa käytettävän pallon koko on no 4 ja muissa sarjoissa no 5.
LOPPUSIJOITUSTEN RATKAISEMINEN Mikäli vähintään kaksi joukkuetta päätyy sarjassa tasapisteisiin,
ratkaisee niiden keskinäisen järjestyksen:
1. Keskinäisten ottelujen a) pisteet, b) maaliero, c) tehdyt maalit.
2. Jos kohdan 1 soveltamisen jälkeen kahden tai useamman joukkueen kesken ei järjestystä voida määritellä, ratkaisee
näiden joukkueiden keskinäinen ottelu.
3. Mikäli kohtien 1 ja 2 perusteella ratkaisua ei synny, ratkaisee järjestyksen näiden joukkueiden koko turnauksessa
saavuttama a) maaliero, b) tehdyt maalit.
4. Jos ratkaisua ei synny kohdan 3 perusteella ratkaisee järjestyksen arpa.
Tasapeli sijoitusotteluissa
Tasapeliin päättyneen sijoitusottelun voittaja ratkaistaan rangaistuspotkukilpailulla, ensin
kolmella laukaisijalla ja sen jälkeen laukaisija kerrallaan.
Rangaistuspotkun saa potkaista myös pelin päättyessä vaihdossa ollut pelaaja.
EROTUOMARIT
Erotuomarit otteluihin on aseteltu ja vastuulliset on merkitty otteluohjelman yhteyteen.
PALKINNOT
Jokaisessa kilpailuluokassa on kilpailtavana viidestä kiinnityksestä katkeava kiertopalkinto.
Kilpailusarjoissa palkitaan kolme parasta joukkuetta mitaleilla. Vuoden 2017 voittajakouluja pyydetään
toimittamaan kiertopalkinnot turnauspaikalle.
Vuoden 2017 voittajakoulut
Pojat

Tytöt

7. luokat Tapainlinna
8. luokat Vehkoja
9. luokat , Vehkoja

7.luokat, Pohjoispuisto
8. luokat Tapainlinna
9. luokat Tapainlinna
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