SPL Läntinen alue, Tampere
ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET
HARRASTEFUTSALIIN 2020-2021
1. Määräysten sisältö
Läntisen alueen (Tampere) harrastetoiminnassa noudatetaan Suomen Palloliiton
Rangaistusmääräyksiä sekä voimassa olevia futsalsääntöjä muilta osiltaan kuin näissä määräyksissä
on erikseen mainittu
(SPL:n Futsal-kilpailumääräykset 1§).

2. Peliasut, pelaajien lukumäärä ja pelipallot
Pelaajilla tulee olla numeroidut pelipaidat tai -liivit. Joukkueen peliasun tulee olla yhtenäinen ja
erottua selvästi vastustajasta. Maalivahdin asun pitää erottua kenttäpelaajien asusta.
Ottelupöytäkirjaan voidaan merkitä enintään neljäntoista (14) pelaajan nimet sekä enintään
kuuden (6) toimihenkilön nimet. Kaikki joukkueen pelaajat ja taustahenkilöt tulee kirjata Tasojärjestelmään.
Otteluissa käytetään futsalpalloja.

3. Ottelupöytäkirjat ja tulosilmoitus
Otteluissa käytetään yksiosaista pöytäkirjaa, johon joukkueet merkitsevät kokoonpanonsa ja jonka
joukkueen yhteyshenkilö allekirjoituksellaan vahvistaa. Ottelun erotuomari säilyttää pöytäkirjat
kauden loppuun saakka.
Harrastefutsalissa on käytössä TASO-tulospalvelujärjestelmä, jonka kautta pöytäkirjan tekeminen
onnistuu sähköisesti.
Ottelutuloksen voi ilmoittaa sekä koti- että vierasjoukkue suoraan Taso-järjestelmään.

4. Erotuomarit
Erotuomariasettelu tehdään Läntisen alueen toimesta.
Erotuomarimaksut laskutetaan ennakkoon osallistumismaksun yhteydessä.
Mikäli erotuomari jostain syystä jää saapumatta otteluun, on peli kuitenkin pelattava joukkueiden
sopimalla erotuomarilla ja ottelutulos on ilmoitettava Tasoon.
Jos erotuomaristo saapuu turhaan ottelupaikalle, on se oikeutettu matkakuluihin ja 50 %:iin
sarjatason mukaisesta erotuomaripalkkiosta. Nämä laskutetaan aiheettomasti pois jääneeltä
joukkueelta.

5. Ottelusiirrot
Salivuorotilanteesta johtuen ottelusiirrot ovat lähes mahdottomia. Vain erittäin perustelluista
syistä ottelusiirtoa voidaan anoa. Kirjallinen ottelusiirtoanomus tulee toimittaa Läntisen alueen
Tampereen toimipisteeseen vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen ko. ottelua.
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Siirtämiseen liittyvistä järjestelyistä ja kaikista kustannuksista (esim. aiheutuneet ylimääräiset
hallivuokrat ja mahd. erotuomaripalkkiot) vastaa aina siirtoa anova joukkue.
Siirretyt ottelut tulee pelata viimeistään sarjan päätöskierroksen yhteydessä.
Ottelusiirtomaksu on 100 €/ottelu.

6. Peliaika ja aikalisä
Harrastefutsalin peliaika on 2x20 min. suoraa aikaa.
Juoksevalla suoralla peliajalla pelattavissa otteluissa joukkueilla ei ole oikeutta aikalisään.
7. Kumuloituvat virheet otteluissa, joissa puoliajan pituus ei ole normaali- futsalsääntöjen
mukainen
Otteluissa, joiden puoliaika ei ole 20 minuuttia tehokasta peliaikaa, sovelletaan kumulatiivisten
rikkomusten aiheuttaman 10 metrin vapaapotkun osalta viiden rikkomuksen sijasta neljää
rikkomusta. Siis samalla puoliajalla joukkueen tekemästä viidennestä rikkomuksesta alkaen
rikotulla joukkueella on oikeus 10 metrin vapaapotkuun.
8. Luovutukset ja sarjasta sulkeminen
Harrastefutsalissa 3. ottelun luovutus johtaa sarjasta sulkemiseen.
Luovutusmaksut löytyvät Taloudellisista määräyksistä.
Toiseksi viimeisen tai viimeisen ottelun luovutusmaksu on kaksinkertainen.
Taloudellisten määräysten mukaisten maksujen lisäksi ottelun luovuttanut joukkue on aina
velvollinen maksamaan erotuomarimaksut sekä salivuokrat riippumatta siitä, onko se ottelun kotitai vierasjoukkue.
9. Harrastepassi ja vakuutus
Pelaajat tulee rekisteröidä Pelipaikkaan futsalin harrastepelaajiksi. Tästä on erillinen ohje.
Harrastesarjoissa pelaavilla pelaajilla suositellaan olevan vapaa-ajan vakuutus. Sarjan järjestäjä ei
vastaa mahdollisista loukkaantumisista.
10. Pelaajan pelioikeus
Pelaaja saa pelata vain yhdessä joukkueessa / lohko.
Valtakunnallisissa futsalsarjoissa (Miesten Futsal Liiga ja Futsal Ykkönen sekä Naisten Futsal Liiga
ja Futsal Ykkönen) pelaavat pelaajat eivät saa osallistua harrastesarjoihin.

11. Pelin keskeyttäminen
Mikäli toinen joukkueista siirtyy ottelussa viidentoista (15) maalin johtoon, tulee ottelun
erotuomarin keskeyttää peli ja puhaltaa ottelu päättyneeksi.
Turnauksina pelattavissa sarjoissa ottelun erotuomari voi keskeyttää ottelun, jos
turnausaikatauluissa pysyminen tätä edellyttää. Ottelun erotuomarin tulee ilmoittaa asia
puoliajalla etukäteen molempien joukkueiden edustajalle. Ilmoitus on tehtävä puoliaikojen
välisellä tauolla tai poikkeuksellisissa tapauksissa (esim. pelaajan vakava loukkaantuminen, salin
valojen sammuessa norm. pidemmäksi aikaa tms.) mahdollisimman aikaisin. Kilpailunjärjestäjä
päättää tällaisessa tapauksessa jääkö keskeytyshetken tulos voimaan.
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12. Rangaistus- ja vapaapotkujen suorittaminen peliajan päättymisen jälkeen
Rangaistuspotkut ja kaikki vapaapotkut suoritetaan juoksevalla peliajalla pelattavissa otteluissa
siitä huolimatta, vaikka peliaika on päättynyt. Ottelu/puoliaika päättyy tähän potkuun ja
erotuomarin päätösvihellykseen.

13. Henkilökohtaiset rangaistukset
Lännen alueen (Tampere) harrastesarjoissa noudatetaan Palloliiton varoitukset ja kentältäpoistot
2020–2021 futsal -ohjeistusta huomioiden kuitenkin seuraavat poikkeukset:
Palloliiton varoitukset ja kentältäpoistot 2020–2021 futsal -ohjeistuksen
A. Varoitusten kertyminen 3. kohtaa ei huomioida harrastesarjoissa.

14. Salivaraukset ja joukkueiden vastuu
Salivaraukset turnauspaikoilla alkavat pääsääntöisesti puoli tuntia ennen ensimmäistä ottelua.
Turnauksissa ja yksittäisissä otteluissa kiinteistölle aiheutetut ilkivaltaisuudet tulevat tekoon
syyllistyneen joukkueen korvattavaksi. Sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä on joukkueen aina
ilmoitettava vastuuhenkilö. Jos ilkivaltaa tehnyttä ei saada selville, ovat kaikki turnaukseen tai
yksittäiseen otteluun osallistuneet yhteisvastuullisesti korvausvelvollisia.
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