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Sarjatarjotin
Sarja

Pelimuoto

Kenttä
(m)

Peliaika

Maalin koko
(m)

Pallo

Otteluita/
tapahtuma

Osallistumismaksu
(eur)

Pojat -06
Tytöt -05/06/07
Pojat -07
Tytöt -07/08
Pojat-08
Pojat-09
Pojat -10 ja tytöt 09/10
Pojat -11 ja tytöt 10/11
Pojat -12 ja tytöt 11/12

6v6
6v6
6v6
6v6
6v6
5v5
5v5
4v4
4v4

45 x 25
45 x 25
45 x 25
45 x 25
45 x 25
45 x 25
35 x 25
25 x 20
25 x 20

2 x 20 min
1 x 20 min
1 x 20 min
1 x 20 min
1 x 20 min
1 x 20 min
1 x 20 min
1 x 15 min
1 x 15 min

2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x3
2x3
2x3
2x3

5
5
5
5
4
4
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3-4
3-4

320
290
290
290
290
290
290
240
240

Yhteistyössä

PEIMARI-LIIGA
Jalkapallon talvisarja 2018-2019

SÄÄNNÖT

1. Yleistä

Sarjataulukot:
6v6 ja 5v5 (pois lukien P 10 / T 09-10, P 11/ T 10-11 ja P 12/ T 11-12 sarjat) sarjoissa
ylläpidetään normaalit sarjataulukot - 3 pistettä voitosta ja 1 piste tasapelistä
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä:
1. kokonaispisteet, 2. keskinäinen ottelu 3. maaliero, 4. tehdyt maalit
Pelaajien edustusoikeudet:
Pelaaja saa edustaa ainoastaan sitä seuraa johon hänellä on edustusoikeus. Pelaaja voi
edustaa vain yhtä joukkuetta samassa sarjassa. Turun piirin myöntämät yli-ikäisyys luvat
ovat voimassa, sillä poikkeuksella, että kaikissa sarjoissa saa kentällä olla vain kaksi yliikäistä pelaajaa kerrallaan kentällä.
Pelaajavaihdot:
Kaikissa sarjoissa sallitaan rajattomat edestakaiset vaihdot.
Varoitukset ja kentältäpoistot:
Ottelussa saadun kahden varoituksen tai suoran punaisen kortin seurauksena pelaaja
poistetaan kentältä ja hän saa yhden(1) ottelun pelikiellon. Rangaistuksen saanut
joukkue pelaa tämän jälkeen yhden pelaajan vajauksella ja tulee jälleen täysilukuiseksi,
mikäli vastustaja tekee maalin tai kun peliä on jatkettu 2 minuuttia kentältäpoiston
jälkeen.
Lisäpelikiellot ovat mahdollisia kurinpitokäsittelyssä.

2. Pelitapahtumiin liittyvät säännöt
Sääntöpohjana käytetään SPL:n Futsal-sääntöjä (esim. sivurajapotku,
EI PAITSIOTA) seuraavin poikkeuksin:
Maalivahtia koskevat erityissäännöt:

-

Maalivahdin avaus suoritetaan potkuna maasta tai heittäen.
Maalipotkusta suoraan tehty maali hyväksytään (ei 4 v 4 sarjassa).
Maalivahti saa heittää yli puolen kentän, mutta suoraan heittämällä tehtyä maalia
ei hyväksytä.
Maalivahti voi pitää palloa käsissään maks. 4 sek.
Maalivahdin virheestä tuomitaan vastustajalle epäsuora vapaapotku kohdasta
jossa virhe tapahtui.
sivurajapotkusta suoraan maaliin kehenkään osumatta mennyttä palloa ei
hyväksytä maaliksi.

Eri sarjojen erityissäännöt:
6v6:
Sininen kortti:
Taklauksesta seinää vasten ja törkeästä taklausta missä tahansa kenttä alueella
pelaajalle tuomitaan 2 min. jäähy.
Jos vastustaja tekee maalin jäähyn aikana, pelaaja vapautuu jäähyltä.
Rangaistuspotku:
Suoritetaan rangaistuskuljetuksena:
- Lähtö tapahtuu tuomarin vihellyksestä keskipisteestä ja koko ajan edeten kohti
maalia.
- Pelaajalla on aikaa suoritukseen 15 sek.
- Laukaus ei saa lähteä ennen kentälle määritettyä rajaa.
- Maalivahdin tulee olla maaliviivalla suorituksen alussa, mutta voi liikkua vastaan
heti kun pelaaja liikuttaa palloa.
- Maalivahti voi torjua käsillään myös rangaistusalueen ulkopuolella.
Kumuloituvat virheet:
6. virheestä tuomitaan vastustajajoukkueelle rangaistuspotku, joka tuomitaan myös
jokaisesta seuraavasta virheestä. (Virheitä ei nollata 6. virheen jälkeen)

5v5
Normaali rangaistuspotku , paikkana rangaistusalueen raja.
Jos maaliero 5 maalia – tappiolla oleva joukkue voi ottaa ylimääräisen pelaajan.
Ylimääräinen pelaaja otetaan pois jos maaliero pienenee kahteen maaliin.
4v4

Kulmapotku ja sivurajapotku voidaan antaa joko potkuna tai kuljetuksena.
Normaali rangaistuspotku, paikkana rangaistusalueen raja
Jos maaliero 5 maalia – tappiolla oleva joukkue voi ottaa ylimääräisen pelaajan.
Ylimääräinen pelaaja otetaan pois jos maaliero pienenee kahteen maaliin.
Maalivahdin maalipotkua suoraan vastustajan maaliin ei hyväksytä.
3. Muuta:
Pelipassi ja vakuutus:
Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelaajalisenssi eli Suomen Palloliiton Pelitai Korttelipassi ja järjestetty vakuutusturva
Palkinnot:
6v6 ja P 09-sarjoissa voittajajoukkue palkitaan pokaalilla. Muissa sarjoissa kaikille
osallistujille diplomit.

