SARJAINFOT 2019
SPL TAMPEREEN JALKAPALLON
NUORTEN PIIRINSARJAT
Palloliiton kilpailumääräysten (6§) mukaisesti kilpailun järjestäjällä (SPL Tampereen piirillä) on
oikeus päättää sarjapaikoista kilpailuissa, sarjapaikkojen täydennysmenettelystä ja sarjapaikkojen
siirrosta.
Kilpailun järjestäjä voi pakottavista syistä tilanteen niin vaatiessa poiketa alla olevista
kilpailuohjeista.
Piirinsarjojen kauden 2019 kevätkierrosten ottelut tulee pelata viimeistään 30.6.2019 ellei toisin
ilmoiteta.
Syyskierroksen sarjojen päättymispäivä ilmoitetaan syyskierroksen alustavien otteluohjelmien
yhteydessä.
Sarjoissa, joissa on mahdollisuus ilmoittautua mukaan syyskierrokselle tulee ilmoittautuminen
tehdä kirjallisesti ja piiristä annettujen ohjeiden mukaisesti 18.06.2019 mennessä.

SPL Tampereen piirin nuorten piirinsarjojen erillismääräys kohta 20.
SARJANOUSUISTA KIELTÄYTYMINEN JA TÄYDENNYSMENETTEYLY SYYSKIERROKSELLE
Mikäli joukkue, joka sarjasijoituksensa perusteella nousisi SPL Tampereen sarjassa syyskierrokselle
ylemmälle tasolle, ei ota ansaitsemaansa paikkaa vastaan tulee joukkueen ilmoittaa asiasta piiriin
ennalta ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Kaudella 2019 ilmoitus on tehtävä
18.6.mennessä.
Noususta kieltäytymiseen on oltava aina urheilulliset ja pelaajakehityksen kannalta riittävät ja
hyvät perusteet.
Täydennysmenettelyssä sarjapaikat täytetään ensin pudonneella joukkueilla, jos mahdollista ja
ellei sarjainfossa tms. ole muuta ilmoitettu. Useampi lohkoisten sarjojen joukkueiden keskinäinen
paremmuus ratkaistaan seuraavasti.
1. Joukkueiden sarjassa saavuttamat pisteet/ottelu
2. Joukkueiden maaliero / ottelu
3. Joukkueiden tehdyt maalit /ottelu
4. Arpa

Syyskierrosten sarjoja koskevat LOPULLISET päätökset tehdään
SPL Tampereen nuorten jalkapallovaliokunnan
vko 26 / 2019 kokouksessa.
Sarjapaikkoja tai sarjojen karsintapaikkoja alueellisiin sarjoihin sekä piirinsarjojen
eri tasoille kauden 2020 kevätkierrokselle voidaan jakaa
kauden 2019 syyskierroksen sarjataulukkojen perusteella.
Tähän liittyvät päätökset tehdään
Lännen alueen MiKi-kehitysryhmässä tai kilpailunjärjestäjän toimesta.
HUOM ! Yli-ikäisyys-ja kaksoisedustussäännöt asettavat rajoituksia sarjanousuille
alueellisiin sarjoihin. YI-ILMOITUKSELLA joukkueessa pelaavat pelaajat
(max. kaksi (2) pelaajaa) eivät aseta nousurajoitetta alueellisiin sarjoihin.

POJAT (11v11 ja 8v8 sarjat):
JALKAPALLON TULEVAISUUSMAAILMA (JTM)
P17 :
Kolmonen
Kevät:

Kolmetoista (13) joukkuetta on jaettu kahteen lohkoon (A ja B lohkot).
A lohko pelataan yksinkertaisena sarjana ja B lohko kaksinkertaisena sarjana.
Lohkojen parhaat joukkueet (1+1 joukkuetta), jolla ei ole nousurajoitetta poikkeuslupien
johdosta, pelaavat yksiosaisen karsinnan noususta P17 Kakkosen syyskierrokselle.
Karsintaottelu pelataan sarjassa enemmän pisteitä / ottelu saavuttaneen joukkueen
kotiotteluna. Tarvittaessa sovelletaan SPL Tampereen nuorten piirinsarjojen
erillismääräysten 20.kohtaa karsintaottelun kotijoukkueen määrittämisessä.
Karsintaottelu tulee pelata 2.-3.7. välisenä aikana. Joukkueet sopivat otteluajankohdan ja
kotijoukkue ilmoittaa sen kilpailujärjestäjälle.
Karsintaottelun voittaja nousee P17 Kakkoseen syyskierrokselle.
Mikäli karsintaottelu on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, ratkaistaan ottelun voittaja
rangaistuspotkuilla SPL:n ohjeiden mukaisesti.

Syksy:

Kevätkierroksen joukkueet pl. P17 Kakkoseen noussut joukkue, P17 Kakkosesta
kevätkierroksen jälkeen pudonneet joukkueet sekä mahdolliset sarjaan 18.6. mennessä
ilmoittautuneet uudet joukkueet.
P17 Kakkosesta pudonneet joukkueet sijoitetaan ylempään (1) lohkoon ja uudet joukkueet
alempaan (2). Kevätkierroksen joukkueet jaetaan syyskierroksella ylempään (1) ja alempaan
(2) lohkoon kevätkierroksen otteluiden perusteella.
Syksyn lohkoja muodostettaessa sovelletaan SPL Tampereen nuorten piirinsarjojen
erillismääräysten kohtaa 20.
Useampi lohkoisten sarjojen joukkueiden keskinäinen paremmuus ratkaistaan seuraavasti.
1. Joukkueiden sarjassa saavuttamat pisteet/ottelu
2. Joukkueiden maaliero / ottelu
3. Joukkueiden tehdyt maalit /ottelu
4. Arpa
Ylemmän (1) lohkon tavoitejoukkuemäärä on kuusi (viisi) joukkuetta (5-6).
Joukkuemääristä riippuen syyskierroksella pelataan joko yksin- tai kaksinkertaiset sarjat.
Ylemmän (1) lohkon voittaja on P17 Kolmosen piirinmestari.

JALKAPALLON KAVERIMAAILMA (JKM)
P15 :
Kevät:

Viisitoista (15) joukkuetta on jaettu kolmeen lohkoon (A, B ja C lohkot).
Lohkot pelataan kaksinkertaisina sarjoina.
Alkulohkojen paras (pist./ott.) lohkovoittaja, jolla ei ole nousurajoitetta poikkeuslupien
johdosta, nousee syyskierrokselle P15 Alueliigaan.
Joukkueiden keskinäinen paremmuus ratkaistaan seuraavasti.
1. Joukkueiden sarjassa saavuttamat pisteet/ottelu
2. Joukkueiden maaliero / ottelu
3. Joukkueiden tehdyt maalit /ottelu
4. Arpa

Kaksi muuta lohkovoittajaa, joilla ei ole nousurajoitteitta poikkeuslupien johdosta,
pelaavat yksiosaisen karsinnan noususta P15 Alueliigaan syyskierrokselle.
Karsintaottelu pelataan sarjassa enemmän pisteitä / ottelu saavuttaneen joukkueen
kotiotteluna. Tarvittaessa sovelletaan SPL Tampereen nuorten piirinsarjojen
erillismääräysten 20.kohtaa karsintaottelun kotijoukkueen määrittämisessä.
Karsintaottelu tulee pelata 2.-3.7. välisenä aikana. Joukkueet sopivat otteluajankohdan ja
kotijoukkue ilmoittaa sen kilpailujärjestäjälle.
Karsintaottelun voittaja nousee P15 Alueliigaan syyskierrokselle.
Mikäli karsintaottelu on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, ratkaistaan ottelun voittaja
rangaistuspotkuilla SPL:n ohjeiden mukaisesti.

Syksy:

Kevätkierroksen joukkueet pl. P15 Alueliigaan nousseet joukkueet, P15 Alueliigasta
kevätkierroksen jälkeen pudonneet joukkueet sekä mahdolliset sarjaan 18.6. mennessä
ilmoittautuneet uudet joukkueet.
P15 Alueliigasta pudonneet joukkueet sijoitetaan P15 Liigaan ja uudet joukkueet P15
Ykköseen. Kevätkierroksen joukkueet jaetaan syyskierroksella Liigaan ja Ykköseen
kevätkierroksen otteluiden perusteella.
Syyskierroksen sarjoja muodostettaessa sovelletaan SPL Tampereen nuorten piirinsarjojen
erillismääräysten kohtaa 20.
Useampi lohkoisten sarjojen joukkueiden keskinäinen paremmuus ratkaistaan seuraavasti.
1. Joukkueiden sarjassa saavuttamat pisteet/ottelu
2. Joukkueiden maaliero / ottelu
3. Joukkueiden tehdyt maalit /ottelu
4. Arpa
Liigan tavoitejoukkuemäärä on kuusi joukkuetta (6).
Joukkuemääristä riippuen syyskierroksella pelataan joko yksin- tai kaksinkertaiset sarjat.
Liigan voittaja on P15 piirinmestari.

P14 :
Kevät:
Liiga

Kuuden (6) joukkueen kaksinkertainen sarja.
Kevätkierroksen kaksi parasta joukkuetta, joilla ei ole nousurajoitteitta poikkeuslupien
johdosta, nousevat P14 Alueliigaan syyskierrokselle
Sarjan 5.-6. sijoittuneet joukkueet putoavat syyskierrokselle Ykkösen ylempään lohkoon.

Ykkönen

Yksitoista (11) joukkuetta on jaettu kahteen lohkoon (A ja B lohkot).
Lohkot pelataan kaksinkertaisina sarjoina.
Lohkojen voittajat (1+1 joukkuetta) nousevat P14 Liigaan syyskierrokselle. Muut
kevätkierroksen joukkueet jaetaan syyskierrokselle Ykkösen kahteen lohkoon.

Syksy:

Kevätkierroksen joukkueet pl. P14 Alueliigaan nousseet joukkueet, P14 Alueliigasta
kevätkierroksen jälkeen pudonneet joukkueet sekä mahdolliset sarjaan 18.6. mennessä
ilmoittautuneet uudet joukkueet.
P14 Alueliigasta pudonneet joukkueet sijoitetaan P14 Liigaan, P14 Liigasta pudonneet
Ykkösen (1) ylempään lohkoon ja uudet joukkueet P14 Ykkösen alempaan (2) lohkoon.
Kevätkierroksen joukkueet jaetaan syyskierroksella Liigaan ja Ykköseen kevätkierroksen
otteluiden ja sarjataulukoiden perusteella. Ykkösessä on kaksi lohkoa; ylempi (1) ja alempi (2)
lohko.
Syyskierroksen sarjoja muodostettaessa sovelletaan SPL Tampereen nuorten piirinsarjojen
erillismääräysten kohtaa 20.
Useampi lohkoisten sarjojen joukkueiden keskinäinen paremmuus ratkaistaan seuraavasti.
1. Joukkueiden sarjassa saavuttamat pisteet/ottelu
2. Joukkueiden maaliero / ottelu
3. Joukkueiden tehdyt maalit /ottelu
4. Arpa
Liigan tavoitejoukkuemäärä on kuusi (viisi) joukkuetta (5-6). Liigaa täydennetään tarvittaessa
ensisijaisesti kevätkierroksen joukkueilla.
Joukkuemääristä riippuen syyskierroksella pelataan joko yksin- tai kaksinkertaiset sarjat.
Liigan voittaja on P14 piirinmestari.

P13:
Kevät:
Liiga

Ensin pelataan 7 joukkueen yksinkertainen sarja. Ottelut tulee pelata 5.6.mennessä.
Tämän jälkeen pelataan jatkosarjat (A ylempi ja B alempi), joiden joukkueet sekä
otteluohjelmat määräytyvät kevätkierroksen runkosarjan sarjasijoitusten perusteella.
Jatkosarjat tulee pelata 30.6. mennessä.
Ylemmässä (A) jatkosarjassa pelaavat kevätkierroksen sijoille 1.-4. sijoittuneet joukkueet.
Lähtöpisteet loppusarjaan: 3-2-1-0. 1. ja 2. sijoittuneet saavat 2 kotiottelua. 3. ja 4. sijoille
sijoittuneet joukkueet yhden.
Alemmassa (B) jatkosarjassa pelaavat kevätkierroksen sijoille 5.-7. sijoittuneet joukkueet.
Lähtöpisteet: 2-1-0 (tai 2-1. Mikäli sarjasta luopuu joku joukkue, niin 5.-6. sijoittuneet
pelaavat kaksi ottelua; 6.-5. ja 5.-6.

Jatkosarjat

Ylemmän (A) jatkosarjan kaksi parasta joukkuetta, joilla ei ole nousurajoitteitta
poikkeuslupien johdosta, nousevat P13 Alueliigaan syyskierrokselle.
Kaksi muuta ylemmän (A) jatkosarjan joukkuetta jatkavat syyskierroksella P13 Liigassa.
Alemman (B) jatkosarjan 2.-3. sijoittuneet joukkueet putoavat syyskierrokselle Ykkösen
ylempään (1) lohkoon. Mikäli Alueliigasta putoaa SPL Tampereen P13 Liigaan vähemmän
kuin kaksi joukkuetta täydennetään syyskierroksen P13 Liiga alemman (B) jatkosarjan
2.sijoittuneella joukkueella.

Ykkönen

Neljätoista (14) joukkuetta on jaettu kahteen lohkoon (A ja B lohkot).
A lohko pelataan kaksinkertaisena ja B lohko yksinkertaisena sarjana.
Lohkojen voittajat (1+1 joukkuetta) karsivat nousupaikasta P13 Liigan syyskierrokselle.
Karsintaottelu pelataan sarjassa enemmän pisteitä / ottelu saavuttaneen joukkueen
kotiotteluna. Tarvittaessa sovelletaan SPL Tampereen nuorten piirinsarjojen
erillismääräysten 20.kohtaa karsintaottelun kotijoukkueen määrittämisessä.
Karsintaottelu tulee pelata 2.-3.7. välisenä aikana. Joukkueet sopivat otteluajankohdan ja
kotijoukkue ilmoittaa sen kilpailujärjestäjälle.
Karsintaottelun voittaja nousee P13 Liigaan syyskierrokselle.
Mikäli karsintaottelu on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, ratkaistaan ottelun voittaja
rangaistuspotkuilla SPL:n ohjeiden mukaisesti.
Huom! Mikäli P13 Alueliigasta ei putoa yhtään SPL Tampereen piirin joukkuetta nousevat
molemmat Ykkösen lohkovoittajat syyskierroksen P13 Liigaan.
Ykkösen molempien lohkojen viimeiset joukkueet putoavat syyskierrokselle Kakkoseen.
Muut Ykkösen joukkueet pl. Liigaan nousevat ja Kakkoseen putoajat jatkavat syyskierroksella
Ykkösessä, joka jaetaan kahteen lohkoon kevään sarjataulukoiden perusteella.

Kakkonen

Kymmenen (10) joukkuetta on jaettu kahteen lohkoon (A ja B lohkot).
Lohkot pelataan kaksinkertaisina sarjoina.
Molempien lohkojen voittajat sekä parempi lohkokakkonen (pist./ott.) (sovelletaan SPL
Tampereen nuorten piirinsarjojen erillismääräysten kohta 20.) nousevat syyskierrokselle P13
Ykkösen alempaan (2) lohkoon. Mikäli Alueliigasta putoaa SPL Tampereen P13 Liigaan
vähemmän kuin kaksi joukkuetta, nousevat molemmat lohkokakkoset Ykkösen alempaan (2)
lohkoon.
Muut Kakkosen joukkueet pl. Ykköseen nousevat joukkueet jatkavat syyskierroksella
Kakkosessa, joka jaetaan kahteen lohkoon kevään sarjataulukoiden perusteella.

Syksy:

Kevätkierroksen joukkueet pl. P13 Alueliigaan nousseet joukkueet, P13 Alueliigasta
kevätkierroksen jälkeen pudonneet joukkueet sekä mahdolliset sarjaan 18.6. mennessä
ilmoittautuneet uudet joukkueet.
P13 Alueliigasta pudonneet joukkueet sijoitetaan P13 Liigaan ja uudet joukkueet P13
Kakkosen alempaan (2) lohkoon. Kevätkierroksen joukkueet jaetaan syyskierroksella Liigaan,
Ykköseen ja Kakkoseen kevätkierroksen otteluiden ja sarjataulukoiden perusteella. Ykkösessä
ja Kakkosessa on kaksi lohkoa; ylempi (1) ja alempi (2) lohko. Tarvittaessa Ykköseen ja/tai
Kakkoseen voidaan perustaa uusi(a) lohko(ja) riippuen joukkuemääristä.
Syyskierroksen sarjoja muodostettaessa sovelletaan SPL Tampereen nuorten piirinsarjojen
erillismääräysten kohtaa 20.
Useampi lohkoisten sarjojen joukkueiden keskinäinen paremmuus ratkaistaan seuraavasti.
1. Joukkueiden sarjassa saavuttamat pisteet/ottelu
2. Joukkueiden maaliero / ottelu
3. Joukkueiden tehdyt maalit /ottelu
4. Arpa
Liigan tavoitejoukkuemäärä on kuusi (viisi) joukkuetta (5-6). Liigaa täydennetään tarvittaessa
ensisijaisesti kevätkierroksen joukkueilla.
Ykkösessä ylemmän (1) lohkon tavoitejoukkuemäärä on kuusi (viisi) joukkuetta (5-6).
Ykkösen alemman (2) lohkon tavoitejoukkuemäärä on yhdeksän (kymmenen) joukkuetta (910).
Kakkosen ylemmän (1) ja alemman (2) lohkon tavoitejoukkuemäärä on neljä (viisi) joukkuetta
(4-5) kummassakin.
Joukkuemääristä riippuen syyskierroksella pelataan sarjoissa joko yksin- tai kaksinkertaiset
sarjat.
Liigan voittaja on P13 piirinmestari.

P12:
Kevät:
Liiga

Seitsemäntoista (17) joukkuetta on jaettu kolmeen lohkoon (A, B ja C lohkot).
Lohkot pelataan kaksinkertaisina sarjoina.
Lohkojen parhaat (pist./ott.) joukkueet (3 joukkuetta), jolla ei ole nousurajoitetta
poikkeuslupien johdosta, nousevat syyskierrokselle P12 Alueliigaan.
Lohkojen 2.-3. sijoittuneet joukkueet muodostavat syyskierroksella P12 Liigan ylemmän (1)
lohkon.
Lohkojen 4. sijoittuneet joukkueet sekä kolme parasta (pist./ott.) 5.-6. sijoittunutta
muodostavat syyskierroksella P12 Liigan (2) keskilohkon.
Lohkojen kaksi vähiten (pist./ottelu) saanutta joukkuetta pelaavat syyskierroksella P12 Liigan
alemmassa (3) lohkossa.
Syyskierroksen sarjoja muodostettaessa sovelletaan SPL Tampereen nuorten piirinsarjojen
erillismääräysten kohtaa 20.
Useampi lohkoisten sarjojen joukkueiden keskinäinen paremmuus ratkaistaan seuraavasti.
1. Joukkueiden sarjassa saavuttamat pisteet/ottelu
2. Joukkueiden maaliero / ottelu
3. Joukkueiden tehdyt maalit /ottelu
4. Arpa

Ykkönen

Kahdeksantoista (18) joukkuetta on jaettu kolmeen lohkoon (A, B ja C lohkot).
Lohkot pelataan kaksinkertaisina sarjoina.
Lohkojen voittajat sekä paras (pist./ott.) lohkokakkonen pelaavat syyskierroksella P12 Liigan
alemmassa (3) lohkossa.
Lohkojen toiseksi ja kolmanneksi paras (pist./ott.) lohkokakkonen, lohkojen 3.sijoittuneet
joukkueet sekä paras (pist./ott.) lohkonelonen pelaavat syyskierroksella P12 Ykkösen
ylemmässä (1) lohkossa.
Lohkojen toiseksi ja kolmanneksi paras (pist./ott.) lohkonelonen sekä kaksi parasta
(pist./ott.) lohkovitosta pelaavat syyskierroksella P12 Ykkösen alemmassa (2) lohkossa.
Vähiten (pist./ott.) saanut lohkovitonen sekä lohkojen 6.sijoittuneet joukkueet muodostavat
syyskierroksella P12 Kakkosen.
Syyskierroksen sarjoja muodostettaessa sovelletaan SPL Tampereen nuorten piirinsarjojen
erillismääräysten kohtaa 20.
Useampi lohkoisten sarjojen joukkueiden keskinäinen paremmuus ratkaistaan seuraavasti.
1. Joukkueiden sarjassa saavuttamat pisteet/ottelu
2. Joukkueiden maaliero / ottelu
3. Joukkueiden tehdyt maalit /ottelu
4. Arpa

Syksy:

Kevätkierroksen joukkueet pl. P12 Alueliigaan nousseet joukkueet sekä mahdolliset sarjaan
18.6. mennessä ilmoittautuneet uudet joukkueet. Uudet joukkueet sijoitetaan P12
Kakkoseen.
Kevätkierroksen joukkueet jaetaan syyskierroksella kolmelohkoiseen Liigaan, kaksilohkoiseen
Ykköseen ja yksilohkoiseen Kakkoseen kevätkierroksen otteluiden ja sarjataulukoiden
perusteella. Tarvittaessa Kakkoseen voidaan perustaa uusi(a) lohko(ja) riippuen
joukkuemääristä.
Syyskierroksen sarjoja muodostettaessa sovelletaan SPL Tampereen nuorten piirinsarjojen
erillismääräysten kohtaa 20.
Useampi lohkoisten sarjojen joukkueiden keskinäinen paremmuus ratkaistaan seuraavasti.
1. Joukkueiden sarjassa saavuttamat pisteet/ottelu
2. Joukkueiden maaliero / ottelu
3. Joukkueiden tehdyt maalit /ottelu
4. Arpa
Liigan lohkoissa (3 lohkoa) sekä Ykkösen ylemmässä (1) lohkossa tavoitejoukkuemäärä on
kuusi (viisi) joukkuetta (5-6).
Ykkösen alemman (2) lohkon sekä Kakkosen tavoitejoukkuemäärä on neljä (viisi) joukkuetta
(4-5).
Joukkuemääristä riippuen syyskierroksella pelataan sarjoissa joko kaksin- (tai yksin-) kertaiset
sarjat.
Liigan ylemmän lohkon (1) voittaja on P12 piirinmestari.

