Harrastesarjojen yleiset säännöt
HARRASTESARJOJEN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2020
Otsikon mukaisessa toiminnassa noudatetaan SPL:n Rangaistusmääräyksiä ja SPL:n
jalkapallosääntöjä, ellei sarjan ohjeissa toisin määrätä.
YLEISTÄ:
•
•

pelaaja saa pelata vain yhdessä joukkueessa / lohko
liitonsarjoissa pelaavat pelaajat (Veikkausliiga, Ykkönen ja Kakkonen, naisten Liiga, naisten
Ykkönen ja naisten Kakkonen, P20, P17 ja T18 -nuorten SM ja Ykkönen) sekä miesten
Kolmosessa pelaavat pelaajat eivät saa osallistua harrastesarjoihin.

Ottelusiirtoja ei sallita ilman sarjan järjestäjän lupaa. Jos ilmenee pakottava syy siirtää ottelua, on
siihen pyydettävä lupa kilpailun järjestäjältä vähintään 10 vrk ennen ohjelmaan merkittyä ottelua.
Ottelusiirtoa hakeneelta joukkueelta peritään 70,- siirtomaksu. Siirtoon luvan saanut joukkue on
vastuussa uuden pelipäivän sopimisesta vastustajan kanssa sekä siirron ilmoittamisesta kilpailun
järjestäjälle ja erotuomarille. Luvaton ottelusiirto aiheuttaa myös siirtäjälle korvausvastuun ottelun
muille osapuolille aiheutuneista kuluista sekä mahdollisen sarjasta sulkemisen.
Sarjassa tasapisteiden sattuessa järjestyksen ratkaisee joukkueiden keskinäinen / keskinäiset ottelut;
kts. SPL Kilpailumääräykset 7§ 3.mom.
Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa mahdollisista loukkaantumisista.
Jos erotuomari jää jostain syystä saapumatta otteluun, on peli kuitenkin pelattava joukkueiden
sopimalla erotuomarilla ja ottelun tuloksen ilmoittamisesta piiriin vastaa ottelussa ensiksi mainittu
joukkue.

LUOVUTUKSET:
1. Ottelun luovutus 100 €
2. Ottelun luovutus 80 €
sarjasta luopuminen / sulkeminen (= 3. luovutus) yht. 225 €
Luovutus toiseksi viimeisessä tai viimeisessä ottelussa on luovutusmaksu kaksinkertainen.
Ottelun luovuttanut joukkue maksaa erotuomaripalkkion riippumatta siitä onko se koti- tai
vierasjoukkue.
Raporttien käsittelymaksu: 40,- aiheuttaja maksaa
Ottelusiirtomaksu: 70,-

TULOSPALVELU:
Käytössä on Taso-järjestelmä. Ilmoittautumiset harrastesarjoihin myös Tason kautta.
Ottelutulokset ilmoitetaan Taso-tulospalvelujärjestelmään. Tuloksen ilmoittaa ottelun kotijoukkue.
HARRASTESARJAN PÖYTÄKIRJA
- pöytäkirja / joukkueen kokoonpano tehdään Tasoon
- joukkueen kokoonpanosta vastaava allekirjoittaa pöytäkirjan nimenselvennyksineen
- erotuomari säilyttää pöytäkirjat kauden ajan, 30.9.2020 saakka.

HARRASTELIIGA (ent. Tukifutis):
Peliaika on 2 x 30 min.
Pelaajia 11, vaihtopelaajia rajaton määrä.
Ottelun saa aloittaa 7:llä pelaajalla. Jos pelaajien määrä laskee kuuteen, ottelu lopetetaan.
Edestakainen vaihto-oikeus. Isot maalit.

MINISOCCER:
Peliaika on 2x 30 min.
Pelaajia 9, vaihtopelaajia rajaton määrä.
Ottelun saa aloittaa 6:lla pelaajalla. Jos pelaajien määrä laskee viiteen, ottelu lopetetaan.
Ei paitsiota, edestakainen vaihto-oikeus, maalit 2 x 5 m.

PUISTOFUTIS ja PUISTOFUTIS KKI:
Pelataan Riihitien, Kiovanpuiston ja Pellervon kentillä.
Peliaika 2 x 22 min.
Pelaajia 6, vaihtopelaajia rajaton määrä.
Ottelun saa aloittaa 4:lla pelaajalla. Jos pelaajien määrä laskee kolmeen, ottelu lopetetaan.

NAISTEN KUNTOPALLO:
Pelataan Riihitien kentällä.
Peliaika 2x22 min.
Pelaajia 6, vaihtopelaajia rajaton määrä.
Ottelun saa aloittaa 4:lla pelaajalla. Jos pelaajien määrä laskee kolmeen, ottelu lopetetaan.

EROTUOMARIT:
Kaikkiin otteluihin on nimetty erotuomari. Ottelun kotijoukkue maksaa erotuomaripalkkion suoraan
erotuomarille ottelupaikalla. Erotuomari kirjoittaa maksusta kuitin maksajalle.
Erotuomaripalkkiot (sisältävät matkakulut):
Harrasteliiga
Minisoccer
Puistofutis ja KKI
Naisten Kuntopallo

30,30,23,23,-

Mikäli otteluun nimetty erotuomari ei jostain syystä saavu paikalle, on ottelu kuitenkin pelattava
joukkueiden keskenään sopimalla erotuomarilla.
Erotuomarin laiminlyönti (saapumatta ottelupaikalle) on ilmoitettava kilpailun järjestäjälle
välittömästi.
Erotuomaritiedot saa kilpailun järjestäjältä.
OTTELUPALLON toimittaa paikalle aina KOTIJOUKKUE.

