Jalkapalloa jokaiselle – Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa…

FUTSAL PIIRISARJAT 2018-19
SPL KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI
ERILLISMÄÄRÄYKSET
Sarjoissa noudatetaan SPL:n futsalsääntöjä ja -kilpailumääräyksiä 2018-19 muilta osin, kuin mitä tässä
ohjeessa erikseen määrätään.
1. Sarjat ja sarjajärjestelmät
Sarja
Miehet Kolmonen
P13 (2006)
P12 (2007)
Naiset
•
•

Sarjajärjestelmä
Yhdeksän joukkueen kaksinkertainen sarja.
Kuuden joukkueen kaksinkertainen sarja.
Kahdeksan joukkueen kaksinkertainen sarja.
Neljän joukkueen nelinkertainen sarja.

Peliaika
2x13 tehokasta aikaa
2x15 suoraa aikaa
2x15 suoraa aikaa
2x20 suoraa aikaa

Ottelut pelataan 17.11.2018 – 24.2.2019 välisenä aikana.
Ottelut pelataan turnausmuotoisina tapahtumina, joukkueelle 2 tai 3 ottelua/tapahtuma.

2. Pisteet ja sijoitukset kilpailuissa
• Voitosta saa kolme (3) pistettä ja tasapelistä yhden (1) pisteen.
• Kaikissa sarjoissa noudatetaan futsal kilpailumääräysten 7§ 3.) kohtaa eli joukkueiden järjestyksen
määrittää ensisijaisesti keskinäiset ottelut.
3. Pelaajamäärät otteluissa
• Yhteen otteluun voi nimetä korkeintaan neljätoista (14) pelaajaa.
4. Peliasut
• Kaikkien pelaajien tulee käyttää numeroituja pelipaitoja. Jos pelipaidat muistuttavat erotuomarin
mielestä liiaksi toisiaan, on vierasjoukkueeksi merkityn vaihdettava paitaa tai käytettävä peliliiviä.
• Kenttäpelaajien on AINA pelattava lyhyissä urheiluhousuissa. Maalivahti saa maalivahtina
toimiessaan käyttää pitkiä housuja. Jos maalivahti vaihdetaan kenttäpelaajaksi, on hänelläkin oltava
kentälle tullessaan lyhyet housut!
5. Puolten vaihto
• Kenttäpuolia sekä vaihtopenkkien sijaintia ei ole pakollista vaihtaa puoliaikojen välisellä tauolla.
6. Maalivahdin pelin avaaminen
• Kaikissa ikäluokissa on käytössä futsalsääntöjen mukainen avaus.
• 11-vuotiaiden ja nuorempien piirisarjoissa maalivahti saa vapautettuaan pallon hallinnastaan tai
käynnistettyään pelin koskea uudestaan palloon muilla kehon osilla paitsi käsillä, vaikka
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vastapelaaja ei ole koskenut palloon. Neljän sekunnin sääntö on silti voimassa, kun pallo on
maalivahdin pelattavana omalla kenttäpuoliskolla.
7. Kumuloitavat rikkomukset
• 12-vuotiaiden ja vanhempien piirisarjoissa noudatetaan kumuloituvia rikkomuksia koskevaa
futsalsääntöä nro 13.
• 11-vuotiaiden ja nuorempien piirisarjoissa ei lasketa kumuloituvia rikkomuksia.
8. Pelikiellot
• Aikuisten sarjoissa kentältäpoistosta seuraa automaattisesti yhden ottelun pelikielto.
• Lasten ja nuorten sarjoissa noudatetaan kentältäpoistoissa alla olevaa taulukkoa.
• Piiri voi vakavissa rikkeissä kuitenkin kurinpitomenettelyllä antaa lisäpelikieltoa.
Koodi
H
I
J
K
L
M
N

16-20 v
2
2
2
1
1
2
1

12-15 v
1
1
1
0
0
1
0

11 v ja nuor.
0
0
0
0
0
0
0

9. Rangaistus- ja vapaapotkujen suorittaminen peliajan päättymisen jälkeen
• Rangaistuspotkut ja kumuloituvista virheistä aiheutuneet vapaapotkut (10m) suoritetaan
juoksevalla peliajalla pelattavissa otteluissa siitä huolimatta, vaikka peliaika on päättynyt. Ottelu
päättyy, kun potku on suoritettu.
10. Aikalisä
• Piirisarjoissa on futsalsääntöjen mukaisesti oikeus yhteen minuutin pituiseen aikalisään
puoliaikaa kohti. Aikalisän ajaksi pelikello pysäytetään.
11. Ottelupöytäkirjat
• Käytetään TASO järjestelmän sähköistä pöytäkirjaa erillisten ohjeiden mukaisesti. Kunkin
ottelun kotijoukkueeksi merkitty joukkue siis vastaa tapahtumien täytöstä sähköiseen
pöytäkirjaan tapahtuman jälkeen.
• 12-vuotiaissa ja vanhemmissa normaali pöytäkirjakäytäntö
• 11-vuotiaissa ja nuoremmissa ilmoitetaan TASO järjestelmään tapahtumakohtaisesti
tapahtumassa olevat pelaajat ja päivitetään tapahtuman jälkeen, kussakin ottelussa pelanneet
ja ilmoitetaan tulos.
12. Erotuomarit
• Piiri asettelee otteluihin erotuomarit.
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•
•

•
•

Asettelut julkaistaan Taso järjestelmässä.
Erotuomareina käytetään mahdollisuuksien mukaan piirin virallisia futsalerotuomareita, mutta
ellei tällaista erotuomaria ole käytössä, voidaan erotuomarina käyttää henkilöä, jolla on riittävä
tietous Futsalsäännöistä.
Ottelut voidaan tuomita myös yhdellä erotuomarilla
Erotuomaripalkkioiden maksusta vastaa piiri, joka laskuttaa toteutuneet kokonaiskulut
seuroilta.

13. Toimitsija ja ajanottaja
• Tapahtuman järjestäjäjoukkue asettaa otteluun vähintään yhden toimitsijan joka kirjaa
ottelupöytäkirjaan kumuloituvat virheet, maalit ja syötöt sekä toimii ajanottajana. Ajanottaja
voi olla myös eri henkilö (suositus).
14. Luovutukset
• Sarjoissa ei sallita luovutuksia vaan jo ensimmäisestä luovutuksesta suljetaan sarjasta.
• Luovuttaneeksi katsotaan joukkue, joka ei saavu otteluun tai turnaustapahtumaan tai jolla ei
ottelun alkaessa ole vähintään kolmea (1+2) pelaajaa aloittamaan ottelua.
• Luovutuksesta peritään luovutusmaksuna 100 euroa ja luovutetun tapahtuman sali- ja
erotuomarikulut.
• Mikäli joukkue luovutuksesta huolimatta haluaa jatkaa sarjassa, on se mahdollista ainoastaan,
mikäli luovuttanut joukkue saa sovittua yhteisymmärryksessä luovutettujen otteluiden
vastustajien kanssa otteluille uudet ottelupäivät.
15. Ottelusiirrot
• Salivuorotilanteesta johtuen ottelusiirrot ovat kiellettyjä ilman erittäin pätevää syytä. Mikäli
ottelu joudutaan siirtämään, niin pelaavat joukkueet järjestävät ottelulle uuden alkamisajan ja
salin ja hakevat ottelusiirtoa piiriltä ottelusiirtolomakkeella. Ottelua siirtävän joukkueen
velvollisuutena on peruuttaa vanha salivaraus sen tarjoajalta ja ilmoittaa otteluun/otteluihin
asetelluille erotuomareille tehtävien peruuntumisesta.
• Ottelusiirtoa haluava joukkue on velvollinen varaamaan salin uudelle ottelun ajankohdalle.
Siirto on hyväksytty vasta sen jälkeen, kun otteluun tai tapahtumaan osallistuvat joukkueet ovat
hyväksyneet siirron ja kun piiristä on vahvistettu ottelun uusi ajankohta.
• Mikäli uuteen ottelupäivään on siirron hyväksymisestä yli 10 päivää, piiri asettelee ottelu
un/otteluihin uudet erotuomarit, muussa tapauksessa siirtoa haluava joukkue hankkii
erotuomarit.
• Siirrettävät ottelut on pelattava ennen sarjan viimeistä kierrosta, ellei piirin kilpailutoimen
kanssa muuta sovita.
• Yhden ottelun siirtomaksu on 50 euroa ja turnaustapahtuman 150 euroa.
• Ottelusiirron vuoksi pelaamatta jääneen ottelun mahdollinen salivuokra ja mahdolliset
erotuomarikulut huomioidaan sarjan joukkueilta laskutettavien salivuokrien tasauslaskussa
kauden päätyttyä.
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16. Pelipassit ja edustusoikeudet
• Jokaisella pelaajalla tulee olla Palloliiton pelipassi ja sitä vastaava vakuutusturva. Aikuisella
pelaajalla vakuutus ei ole pakollinen, mutta sitä suositellaan.
• Pelaajan futsaledustusoikeus tulee olla siinä seurassa, jossa hän osallistuu piirin sarjaan. Pelaaja
voi siis jalkapallossa edustaa toista ja futsalissa toista seuraa.
• Jokaisen pelaajan futsaledustusoikeus tulee kirjata Pelipaikka-järjestelmään pelaajan seuran
toimesta ja pelaajalla tulee olla merkittynä pelaajarekisterijärjestelmässä lajiksi futsal. KaakkoisSuomen piirin futsalsarjoissa ei ole käytössä Palloliiton futsalin kilpailumääräysten 23§ f-kohdan
laiminlyöntiin liittyvää rangaistusta. (23§ 2.kohta). Ko. pykälän f-kohdan laiminlyönti voidaan
käsitellä kuitenkin erillisenä kurinpitoasiana.
• Jos futsal edustusoikeus on eri seurassa kuin missä pelaa futsalia, tulee pelaajasta tehdä futsal
siirto oikeaan seuraan.
• Ohjeet futsal roolin kirjaamiseen löytyy Pelipaikan käyttöohjeista – ”Lajin lisääminen pelaajalle”.
• Mikäli seuralla on samassa sarjassa kaksi joukkuetta, luetteloituu pelaaja sen joukkueen
pelaajaksi jossa hän pelaa ensimmäisen ottelunsa. Tämän jälkeen pelaaja voi siirtyä toiseen
seuran joukkueeseen ainoastaan maksullisella edustusoikeuden muutoksella (pelaajasiirto).
17. Kaksoisedustus ja Yli-ikäisyyssäännöt ja määräykset
• Kaksoisedustusanomukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niissä sovelletaan jalkapallon
kaksoisedustussääntöjä.
• Korkeintaan yhtä vuotta ko. ikäluokkaa vanhemmalle junioripelaajalle voidaan hakea yliikäisyyslupaa.
• Lupa tulee anoa piirin virallisella YI anomuksella 15.11. mennessä tai 14 päivää ennen yksittäistä
piirinmestaruusturnausta. Piiritoimisto käsittelee luvan ja 25 euron käsittelymaksu lisätään
joukkueelta laskutettavaan futsal sarjan kokonaiskululaskuun.
• Pelaajan YI-lupa astuu voimaan, kun piiri on merkinnyt pelaajalle yi merkinnän Taso
järjestelmän pelaajaluetteloon.
• YI-luvan saanut pelaaja ei saa pelata oman ikäluokkansa tai vanhempien ikäluokkien futsal
piirisarjoissa.
• Yhteen otteluun joukkueeseen saa nimetä maksimissaan yhden yli-ikäisen.
• Jalkapalloon anotut KE- ja YI-luvat eivät ole voimassa futsal sarjoissa.
18. Otteluilmoitus
• Järjestäjäjoukkueen ei tarvitse tehdä otteluilmoitusta otteluun asetelluille erotuomareille ja
vierasjoukkueille.
• Ilmoitus on kuitenkin tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen tapahtumaa, mikäli otteluajat
ja paikat eivät ole julkaistuna TASO järjestelmässä tai niihin on otteluohjelmien julkaisun jälkeen
tullut muutoksia.
• Järjestäjä on velvollinen tarkistamaan seitsemän päivää ennen ottelua, ketkä erotuomarit
tapahtumaan on aseteltu ja mikäli asettelu puuttuu, on asiasta oltava piiriin yhteydessä.
• Järjestäjä on myös velvollinen ilmoittamaan mahdollisista huomioitavista käytännön
järjestelyistä esim. pukukoppi tms. järjestelyissä.
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•

Joukkueiden tulee myös lisätä TASO järjestelmään peliasujensa värit, jotta muut joukkueet
pystyvät varautumaan mahdollisilla vara-asuilla.
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