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Sarjatarjotin
Sarja

Pelimuoto

Pojat 2008
Tytöt 2007-2008
Pojat 2009
Tytöt 2009
Pojat 2010
Pojat 2011
Pojat 2012 ja Tytöt 2011-12
Pojat 2013 ja Tytöt 2012-13

5v5
5v5
5v5
5v5
5v5
5v5
5v5
4v4

Kenttä
(m)
45 x 25
45 x 25
45 x 25
45 x 25
45 x 25
45 x 25
45 x 25
25 x 20

Peliaika
2 x 20 min
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 15 min

Maalin koko
(m)
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x3
2x3
2x3

Pallo
4
4
4
4
4
4
3
3

Huom! sarjat syntymävuoden mukaan ei iän!

Yhteistyössä

PEIMARI-LIIGA
Jalkapallon talvisarja 2020-2021

SÄÄNNÖT

1. Yleistä

Sarjataulukot:
5v5 (pois lukien P 2012 / T 2011-2012) 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
4v4 sarjassa ja P 2012/T2011-2012 kirjataan ottelutulokset , mutta sarjataulukoita ei muodosteta.

Pelaajien edustusoikeudet:
Pelaaja saa edustaa ainoastaan sitä seuraa johon hänellä on edustusoikeus. Pelaaja voi edustaa vain yhtä joukkuetta
samassa sarjassa. Palloliiton myöntämät yli-ikäisyys luvat ovat voimassa, sillä poikkeuksella, että kaikissa sarjoissa
saa kentällä olla vain kaksi yli-ikäistä 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.

2. Pelitapahtumiin liittyvät säännöt
Sääntöpohjana käytetään SPL:n Futsal-sääntöjä (esim. sivurajapotku,
EI PAITSIOTA) seuraavin poikkeuksin:
Maalivahtia koskevat erityissäännöt:
- Maalivahdin ei saa avata peliä palloa käsistä potkaisten. Mikäli näin tapahtuu, vastustajalle annetaan
vapaapotku pallon alastulo kohdasta.
- Maalipotkusta suoraan tehty maali hyväksytään (huom! ei hyväksytä 4 v 4 sarjassa).
- Maalivahti saa heittää yli puolen kentän, mutta suoraan heittämällä tehtyä maalia ei hyväksytä.
- Maalivahti voi pitää palloa käsissään max. noin 6 sek (voimassa vain 5 v 5 sarjoissa), mikäli aikaraja ylittyy ja
pelinohjaajan kehotuksesta huolimattaa maalivahti ei aloita peliä välittömästi kehotuksesta, vastustajalle
tuomitaan epäsuora vapaapotku rikkomuspaikasta.
- sivurajapotkusta suoraan maaliin kehenkään osumatta mennyttä palloa ei hyväksytä maaliksi.
Rangaistuspotku (kaikki sarjat):
Normaali rangaistuspotku, annetaan rangaistusalueen rajalta
Ottelun päättyminen:
Ottelu päättyy kun summeri soi, mutta mikäli pelinohjaaja on määrännyt annettavaksi rangaistuspotkun tai
vapaapotkun juuri ennen summerin soimista, niin Ko. potkut annetaan summerin soimisen jälkeen. Vapaapotkussa
maali hyväksytään vain jos pallo menee suoraan maaliin tai puolustavan joukkueen pelaajasta kimmonneena tai
puolustavan joukkueen maalivahdin torjunnasta maaliin.
Eri sarjojen erityissäännöt:
4v4
Kulmapotku ja sivurajapotku voidaan antaa joko potkuna tai kuljetuksena.

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 Peli- tai Korttelipassi ja järjestetty
vakuutusturva
Palkinnot:
5v5 -sarjoissa (ei P 2012 ja T2011-2012) voittajajoukkue palkitaan pokaalilla, sekä sijoille 1-3 sijoittuneiden
joukkueiden pelaajille jaetaan mitalit.
P 2012 ja T 2011-2012 ja 4v4 sarjoissa jaetaan kaikille osallistujille diplomit.

