PIIRIN SARJOJA KOSKEVAT OTTELUMÄÄRÄYKSET JA YLEISOHJEET 2019
1.OTTELUSIIRROT
Vahvistettua ottelupäivää voidaan muuttaa vain piirin luvalla. Lupa on anottava kirjallisesti viim. 7 vrk ennen
otteluajankohtaa.
Ottelusiirtomaksut:
Luvaton siirto= 50 euroa
Jos määrätty ottelu joudutaan voittamattomien esteiden takia siirtämään, on siihen saatava piirin hyväksyminen.
Seurat ovat itse velvolliset järjestämään uuden pelipäivän, kentän, sekä varmistamaan otteluun erotuomarin.
Ottelu on kuitenkin pelattava ennen otteluohjelmaan merkittyä viimeistä pelipäivää.
2. ALKAMISAJAT
Sarjoissa on noudatettava Kilpailuvaliokunnan päätöstä seuraavasti:
ARKIOTTELUT
- paikallispelit – ottelu aikaisintaan klo 16.30
- matka alle 50 km – ottelu aikaisintaan klo 17.00
- matka 50 – 70 km – ottelu aikaisintaan klo 17.30
- matka 71 – 130 km – ottelu aikaisintaan klo 18.00
- matka yli 130 km – ottelu aikaisintaan klo 18.30
- junioriottelu aloitettava viim. klo 20
- aikuisten ottelu aloitettava viim. klo 20.30
LAUANTAISIN - ottelut aloitettava klo 11.00 – 19.00
SUNNUNTAISIN - ottelut aloitettava klo 11.00 – 19.00
Rauhoitettuja pelipäiviä: 1-2.6.2019 ja 21-23.6.2019. (mikäli molemmat joukkueet eivät halua pelata ko. aikana)
Erityisesti syyskuusta alkaen on otteluajasta päätettäessä otettava huomioon, että säätilasta tai yleisestä
hämäryydestä ei valottomalla kentällä saa tulla pelaajien turvallisuutta uhkaava tekijä.
Suositukset alkamisajoiksi syyskuussa:
- 1.– 11.9. ottelut aloitettava viimeistään klo 18.30
- 12.9.--- ottelut aloitettava viimeistään klo 18.00
Annetuista alkamisajoista voidaan poiketa joukkueiden keskinäisellä sopimuksella. Elleivät joukkueet pääse
sopimukseen ottelun alkamisajasta, sen määrää piiritoimisto.
3. OTTELUILMOITUS
Otteluissa joissa peliohjelmassa ei ole määrätty ottelun alkamisaikaa tai piirin hyväksymä pelipäivän vaihto
tapahtuu, on järjestävän seuran ehdottomasti ilmoitettava siitä toiselle osapuolelle ja ottelun erotuomarille
viimeistään 7 vuorokautta ennen määrättyä pelipäivää.
Otteluilmoituksen laiminlyönti voidaan saattaa Kurinpitomenettelyyn.
4. PÖYTÄKIRJAT, KOKOONPANOT JA TULOKSET
Kaikissa piirisarjapeleissä P/T12 ja siitä ylöspäin käytetään sähköistä ottelupöytäkirjaa.
• Joukkueet syöttävät kokoonpanon Tasoon ja vahvistavat tämän ennen pelin alkua.
• Pöytäkirjaan pitää merkitä vastuuhenkilö, joka vastaa pöytäkirjan oikeellisuudesta.
• Koska molempien joukkueiden on vahvistettava kokoonpano ennen peliä (näytettävä tuomarille, että on
vahvistettu) niin joukkueiden ei tarvitse tulostaa pöytäkirjaa.
• Erotuomari ei saa käynnistää peliä ennen kuin molemmat joukkueet ovat vahvistaneet pöytäkirjan tai tuomari
itse lukinnut kokoonpanot.
• Ottelupöytäkirjaan merkittyjen henkilöiden on myös oltava ottelupaikalla.
• Jos ottelussa on ollut live seuranta, niin tuomari kuittaa pöytäkirjan ottelun jälkeen.

• Jos pelissä ei ole ollut live seurantaa, niin heti ottelun jälkeen pöytäkirjassa kotijoukkueeksi merkitty ilmoittaa
ottelun lopputuloksen Tasoon ja myös syöttää ottelun merkinnät (maalit, varoitukset jne.) ottelupäivän aikana
Tasoon, tämä koskee P/T12 ja sitä vanhempien sarjoissa.
Ensimmäisestä laiminlyönnistä tulee varoitus ja seuraavasta sakko. Sanktioita sähköisen pöytäkirjan
laiminlyönnistä:
1. Varoitus
2. Sakko 30 €
Myös 11-vuotiaiden ja sitä nuorempien otteluista täytetään sähköistä pöytäkirjaa ennen peliä. Maalintekijöitä ei
syötetä mutta myös näissä sarjoissa kotijoukkueeksi nimetty joukkue ilmoittaa ottelutuloksen.
5. PELIASUT
Joukkueiden tulee esiintyä yhtenäisissä peliasuissa. Joukkueiden pelipaitojen on poikettava toisistaan ja
maalivahdin asun on erotuttava muista pelaajista. Peliasujen väreistä on varmistuttava otteluilmoituksen
yhteydessä. Mikäli kotijoukkueen peliasu on ilmoitettu ja asut muistuttavat liikaa toisiaan, on vierasjoukkue
velvollinen vaihtamaan paitaa tai käyttämään liiviä. Poikkeavuuden riittävyydestä päättää erotuomari.
6. PELIKENTTÄ
Pelikenttien koot selviävät oheisesta piirin pelisääntötaulukosta (otsikko 18).
Kotijoukkue on velvollinen varaamaan kenttävuorot ja varmistamaan että kenttä on asiallisessa kunnossa.
Erotuomaristo on velvollinen raportoimaan mahdollisista puutteista pöytäkirjan palautuksen yhteydessä. Mikäli
vastustaja hyväksyy kentän puutteellisenakin ja ottelu pelataan, ei ottelusta voi jälkeenpäin tehdä vastalausetta
kentän kuntoon vedoten.
7. PUKUHUONEET / PESEYTYMISTILAT
Hyvään tapaan ja Fair Play henkeen kuuluu, että kotijoukkueen tulee pyrkiä osoittamaan tarvittaessa
vierasjoukkueelle tila varusteiden vaihtamista varten sekä osoittamaan vierailevalle joukkueelle peseytymistila
ottelun jälkeen. Peseytymistilat tulee kuitenkin ehdottomasti osoittaa vierasjoukkueelle, niissä sarjoissa joissa
vastustaja tulee piirin rajojen ulkopuolelta tai yli 70 km päästä piirin alueelta. Näistä asioista tulee kuitenkin sopia
joukkueiden kesken hyvissä ajoin ennen ottelua.
8. PELAAJAMÄÄRÄT JA VAIHTOPELAAJAT
Eri sarjatasoilla ja eri juniori-ikäluokissa käytössä olevat säännöt ja määräykset löytyvät erillisestä
pelisääntötaulukosta (otsikko 18).
Alla on lueteltu eri pelitapojen minimipelaajamäärät, joilla ottelun saa aloittaa.
•
•
•

11v11-ottelun saa aloittaa 7:llä
8v8-ottelun saa aloittaa 6:lla
5v5-ottelun saa aloittaa 4:llä

Jos pelaajien lukumäärä syystä tai toisesta vähenee alle määrän jolla ottelun saa aloittaa, ottelua ei voida jatkaa.
Kaikki pelaajavaihdot suoritetaan vaihtopenkkien puoleiselta sivurajalta keskirajan tuntumasta. Otteluissa, joissa
on ns. lentävä edestakainen vaihto, suositellaan että kotijoukkue merkitsee kartioilla keskirajasta molempiin
suuntiin kolmen (3) metrin alueen. Vaihdot tulee suorittaa tältä alueelta. Uusi pelaaja saa mennä kentälle vasta
kun vaihtoon tuleva on tullut pois kentältä. Molempien joukkueiden on tehtävä pelaajavaihdot samalta puolelta
kenttää.

9. VAIHTOPENKKI JA TEKNINEN ALUE
Jos kentällä ei ole merkitty tekninen alue niin kotijoukkue tulee merkitä tämä kartioilla: sivusuunnassa noin 6 m
päätyyn päin ja syvyyssuunnassa noin 5 m kentän rajasta ulospäin oleva alue. Alueiden valvonnan helpottamiseksi
Teknisten alueiden välinen matka ei koskaan saa ylittää 15 metriä. Tämä koskee kaikkia piirisarjapelejä 12 ja
vanhemmat.
Tekninen alue lyhyesti:
molempien joukkueiden vaihtopenkit sijoitetaan samalle puolelle kenttää molemmille vaihtopenkeille oma
tekninen alue. Vaihto- / teknisellä alueella saa olla vain joukkueeseen nimetyt henkilöt – ei ketään muita.
Valmentajien ja muiden taustahenkilöiden on pysyttävä ottelun aikana teknisellä alueella lukuun ottamatta esim.
loukkaantumistilannetta tai pelaajavaihtoa. Edellä mainitusta poiketen on yhdellä nimetyllä taustahenkilöllä
oikeus pelijakso kerrallaan toimia ns. katsomovalmentajana.
Piiri suosittelee, että joukkueet sopivat esim. omien junioreidensa vanhempien kanssa, että joukkueen taustoihin
kuulumattomat vanhemmat seuraavat ottelua ja kannustavat joukkuetta selvästi erillään vaihtopenkistä ja
mieluiten eri puolella kenttää antaen näin vaihtopelaajille, valmentajille yms. vaihtopenkillä oleville
keskittymisrauhan.
Tupakointi on kielletty koko urheilualueella. (lukuun ottamatta merkittyjä tupakointipaikkoja)
Joukkueen jäsenten valvonnasta vastaa joukkueenjohtaja.
10. PALLOT
Kaikissa otteluissa on käytettävä SPL:n hyväksymiä ottelupalloja.
Piirin kaikissa 11v11 ja 8v8 peleissä on käytettävä kolmea palloa. Pallojen tulee olla samaa merkkiä ja laatua.
11. EROTUOMARIT, AVUSTAVAT EROTUOMARIT JA PELIN OHJAAJAT
Palloliitto määrää erotuomariston Veikkausliigaan, Naisten SM-sarjaan, Miesten Ykköseen sekä päätuomarin
Kakkoseen. Jälkimmäisen sarjan avustavat erotuomarit määrää piiri/kerhot.
Piiri/kerhot asettelee koko kolmikon seuraaviin Palloliiton sarjoihin: Naisten Ykkönen, Naisten Kakkonen, Apoikien SM ja I-divisioona sekä B-poikien ja B-tyttöjen SM-karsintasarja, SM-sarja sekä näiden ikäluokkien Idivisioona. Suomen Cupin otteluissa piiri/kerho nimeää kolmikot kierroksille 1.- 4. (miehet) ja 1.- 3. (naiset).
Lopuilla Cupin kierroksilla Palloliitto nimeää koko tuomarikolmikon.
Piirin sarjoissa piiri/kerho asettelee tuomariston P12/T12- ja sitä vanhempien otteluihin.
Kolmikot pyritään – alueen erotuomarimäärästä riippuen – asettelemaan P14/T14- ja sitä vanhempien ikäluokkiin.
Mikäli kerhon alueella ei ole tarpeeksi tuomareita niin T14, P14 II ja III div, T15, Naisten IV div sekä JKKI-35
pelataan ilman avustavia. Otteluita ei saa viheltää kahdella tuomarilla, mikäli yksi tuomari jää tulematta, vaan
ottelussa on silloin yksi päätuomari ja yksi avustava.
Lasten LeikkiMaailma-ikäisten (11 v. ja nuor.) otteluiden Pelin Ohjaajien / Erotuomarien hankkimisesta vastaa ao.
ottelutapahtuman järjestävä seura. Pelin Ohjaajina voidaan käyttää esim. seuran vanhempia junioreita (minimi ikä
14 v), joille on järjestetty koulutus tai sopia Pelin Ohjaajan nimeämisestä paikallisen kerhon kanssa. Pelin Ohjaajakoulutus on seuroille ilmaista ja kouluttajan tilaisuuksiin järjestää seuran pyynnöstä piiri.
12. VAROITUKSET JA KENTÄLTÄ POISTOT SEKÄ TAUSTAHENKILÖN POISTO TEKNISELTÄ ALUEELTA
Aikuisten pelikiellot menevät SPL:n varoitukset ja kentältäpoistot -säännöstön mukaan, mutta ainoastaan miesten
Kolmosessa ja Nelosessa varoitukset ovat kumulatiivisia, muissa piirin otteluissa ei lasketa kumulatiivisia
varoituksia.
Nuorten piirisarjoissa noudatetaan lievempää taulukkoa, joka on esitetty alla. Numero kertoo, kuinka monen
ottelun pelikielto on automaattisesti seurauksena kentältäpoistosta. Edellä esitetyn lisäksi on mahdollista tulla
lisärangaistuksia kurinpitokäsittelyssä tapauskohtaisesti.

Kaikista suorista kentältäpoistoista on erotuomarin laadittava erillinen raportti Tason kautta piirin
kilpailupäällikölle. Piirin kilpailupäällikkö ja/tai piirin kurinpitovaliokunta voi langettaa - raportin ja siitä saadut
vastineet tutkittuaan - pitempikestoisia rangaistuksia.
Joukkueen on itse huolehdittava siitä, että se ei käytä pelikiellossa olevaa pelaajaa. Pelikiellossa oleva pelaaja on
edustuskelvoton ja tällaista pelaajaa käyttänyt joukkue tuomitaan automaattisesti, ilman vastalausetta
hävinneeksi ottelun 0 – 3.
Mikäli erotuomari poistaa taustahenkilön tekniseltä alueelta, on seurauksena automaattisesti yhden (1) ottelun
toimitsijakielto.
Koodi

Kentältäpoiston syy

P/T20-16

P/T15-12

11 ja nuor

H

raaka peli

2

1

0

I

väkivaltainen käytös

2

1

0

2

1

0

1

0

0

1

0

0

2

1

0

1

0

0

J
K

L

M
N

vastustajan, tai jonkun muun päälle
sylkeminen
vastustajan maalin, tai ilmeisen
maalintekomahdollisuuden estäminen
pelaamalla palloa tarkoituksellisesti käsin
kohti vastustajan maalia liikkuvan
vastapelaajan ilmeisen
maalintekomahdollisuuden estäminen
rikkomalla tätä vapaa- tai rangaistuspotkun
aiheuttamalla tavalla
hävytön, loukkaava tai solvaava kielenkäyttö
ja/tai eleet
toinen varoitus samassa ottelussa

13. EDUSTUSKELVOTTOMAN PELAAJAN KÄYTTÄMINEN
Pelaaja, joka on pelikiellossa, katsotaan edustuskelvottomaksi pelaajaksi ja joukkue tuomitaan ilman vastalausetta
hävinneeksi ottelun 0 – 3. Lisäksi joukkueelle voidaan tuomita muu lisärangaistus.
Pelaaja, jolta todetaan puuttuvan edustusoikeus (pelaajasiirto) tai pelipassi voidaan tuomita
edustuskelvottomaksi ja häntä sekä hänen pelaamisensa sallinutta seuraa voidaan rangaista.
Mikäli piirin pelipassitarkistuksen yhteydessä selviää, että ottelussa on pelannut pelaaja ilman pelipassia,
niin ko. seura saa rangaistusmaksun, joka on maksamattoman pelipassin suuruinen. Lisäksi pelaajan tulee
lunastaa pelipassi.
14. LUOVUTUKSET JA SARJASTA LUOPUMINEN
Jos joukkue luovuttaa ottelun se joutuu maksamaan sakkoa piirille 250 €. Kahden luovutuksen jälkeen suljetaan
joukkue pois sarjasta ja sakko on toisesta luovutuksesta 250 €. Miesten Kolmosessa ja Nelosessa sekä Naisten
Kolmosessa ei sallita luovutuksia.
Mikäli joukkue luopuu tai suljetaan pois sarjasta, on joukkueen ilmoitettava siitä myös jäljellä olevien ottelujen
vastustajille ja kotiotteluidensa erotuomareille. Vastustajat ilmoittavat omien kotiotteluidensa erotuomareille
ottelun perumisesta. Mikäli seura laiminlyö tämän ilmoittamisen, on se vastuussa mahdollisten joukkueiden ja
erotuomareiden turhien matkojen aiheuttamista kuluista.
15. VASTALAUSEET
Jos sääntöjen rikkomuksia tai muita erimielisyyksiä kilpailuihin nähden tapahtuu, voidaan niistä tehdä vastalause.
Liiton järjestämästä ottelusta vastalause on tehtävä liittoon ja piirin järjestämistä piirin kurinpitovaliokunnalle.
Vastalause piirin kilpailun johdosta on tehtävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa järjestämästä ottelusta
piiriin. Kun vastalause koskee pelaajan edustusoikeutta, se on tehtävä viikon kuluessa ottelusta. Vastalause on
tarkoin perusteltava ja siitä tulee seurata piirihallituksen määräämä vastalausemaksu (250 €), joka palautetaan,

jos vastalause hyväksytään. Vastalauseen hävinnyt seura saa aina vastalausemaksun suuruisen sakon.
Vastalauseita pelikentän ja varusteiden johdosta ei tutkita, ellei myös erotuomarille ole niistä tehty ilmoitusta
ennen ottelun alkua. Jos vastalause tehdään erotuomarin tuomitsemisen johdosta, on tästä ilmoitettava myös
erotuomarille heti ottelun päätyttyä, ennen kuin hän on poistunut ottelupaikalta. Vastalauseiden tulee olla
seuran virallisten allekirjoittajien allekirjoittamia.
Vastalauseista on piirin kilpailuissa piirin kurinpitovaliokunnan antama päätös lopullinen
16. EDUSTUSOIKEUS JA POIKKEUSLUPASÄÄNTÖJÄ
Piirin sarjoissa noudatettavista Kaksoisedustus- ja Yli-ikäisyyssäädöksistä on erilliset päätökset, jotka ovat
saatavissa piiristä. (https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/vaasa-vasa/poikkeusluvat)
Piiri ja aluesarjoissa kilpailumääräysten 14§3 momentissa mainitut takarajarajoitukset (31.5. ja 2.9.) eivät ole
voimassa. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin siirtyä alempaan joukkueeseen enintään
neljä kyseisten joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa.
17. EROTUOMARIPALKKIOT, VAROITUS JA KENTÄLTÄPOISTOJEN KOODIT
sarja
Kolmonen
Nelonen
Naiset III
Vitonen
Kutonen
Naiset IV
P17
Ikämiehet 35
Ikämiehet 45
T18
P15-P14
T15-T14
P13-P12, T13-T12
P11-P8, T11-T8

erotuomari / avustava

Yksin tuomittuna

70 € / 45 €
50 € / 35 €
30 € / 25 €
35 € / 25 €
30 € / 25 €
30 € / 25 €
30 € / 25 €
25 € / 20 €
25 €
25 € / 20 €
25 € / 20 €
20 € / 15 €
20 € / 15 €
12 €

45 €
45 €
45 €
45 €
45 €
35 €
35 €
35 €
25 €
25 €

Matkakorvaukset verottajan ohjeiden mukaisesti.
Huom! Mikäli erotuomari on estynyt tuomitsemaan hänelle määrätyn ottelun, niin hän on itse velvollinen
hankkimaan toisen tuomarin tilalleen.
Varoituskoodit
A= epäurheilijamainen käytös (kuten vähäinen rikkomus, vaarallinen pelitapa, tai vastustajan kiinnipitäminen)
B= erotuomariston arvostelu sanoin tai elein (tuomioiden arvostelu, protestointi)
C= jatkuva sääntöjenvastainen peli
D= pelin jatkamisen viivyttäminen
E= sääntömääräisten etäisyyksien noudattamattomuus kulma- ja vapaapotkut /9,15m ja rajaheitot / 2m
F= pelikentälle tulo ilman erotuomarin lupaa
G= pelikentältä poistuminen ilman erotuomarin lupaa
Kentältäpoistojen koodit
H= raaka peli (kuten kohtuuton tai järjetön voiman käyttö)
I= väkivaltainen käytös (kuten piittaamaton tai väkivaltainen toiminta)
J= vastustajan, tai jonkun muun päälle sylkeminen
K= vastustajan maalin, tai ilmeisen maalintekomahdollisuuden estäminen pelaamalla palloa tarkoituksellisesti
käsin

L= kohti vastustajan maalia liikkuvan vastapelaajan ilmeisen maalintekomahdollisuuden
estäminen rikkomalla tätä vapaa- tai rangaistuspotkun aiheuttamalla tavalla
M= hävytön, loukkaava tai solvaava kielenkäyttö ja/tai eleet
N= toinen varoitus samassa ottelussa
18. PELISÄÄNNÖT PIIRISARJOISSA 2019
Nuoret
Ikä-luokka Ikäraja

P20
T18
P17
P15/T15
P14/T14

1.1.99
1.1.01
1.1.02
1.1.04
1.1.05

Peliaika

Pelaajien
lukumäärä

Vaihtotapa

2x45

11

vap EK

2x30

8

vap EK

2x40

11

vap EK

2x30

8

vap EK

2x40

11

vap EK

2x30

8

vap EK

2x40

11

vap EK

2x40*

8

vap EK

2x40

11

vap EK

2x40*

8

vap EK

Paitsio ei
voimassa

Kenttä
suositus

Kenttä
minimi

Maalin
koko

Pallo

100x65

100x60

norm.

5

60x40

2x5

5

90x60

norm.

5

60x40

2x5

5

90x60

norm.

5

60x40

2x5

5

90x45

norm.

5

60x40

2x5

5

90x45

norm.

5

60x40

2x5

5

100x60
100x60
100x60
100x60

P13/T13

1.1.06

2x35

8

vap EK

63x45

60x40

2x5

4

P12/T12

1.1.07

2x35

8

vap EK

63x45

60x40

2x5

4

P11/T11

1.1.08

2x20

8

PPT

paitsioalue

63x45

55x45

2x5

4

P10/T10

1.1.09

2x20

8

PPT

paitsioalue

63x45

55x45

2x5

4

P9/T9

1.1.10

2x15

5

PPT

x

40x30

35x25

2x5/2x3

3

P8/T8

1.1.11

2x15

5

PPT

x

40x30

30x20

2x5/2x3

3

* Jos useampi ottelu päivässä niin peliaika on 2x30 min.
• vap EK = edestakaiset vaihdot (katso myös otsikko 8). Liiton kilpailuissa omat määräykset.
• LeikkiMaailmassa tulee toteutua puolen pelin takuu (PPT, vaihdot vapaat edestakaiset lentävät).
• LeikkiMaailmassa erotuomari/pelin ohjaaja käyttää vain Vihreää Korttia. LeikkiMaailmassa ei laadita
sarjataulukoita.
• 5v5 pelimuodossa pelin voi avata mistä tahansa osasta rangaistusaluetta potkaisemalla maasta tai heittämällä.
Pelissä olevan pallon maalivahti saa potkaista käsistään.
• 5v5 –pelissä maalin tekeminen suoraan aloituspotkusta johtaa maalin hylkäämiseen ja maaliheittoon tai –
potkuun vastustajalle.
• 5v5 ja 4v4 -pelissä rajaheiton tilalla on sivurajakuljetus peliin F8 ja nuoremmissa ikäluokissa.
Sivurajakuljetuksessa pallo on lähtötilanteessa viivan päällä. Rajalta ei voi tehdä ensimmäisellä kosketuksella
suoraan maalia. Vastustajajoukkueen on oltava vähintään 5,5 metrin etäisyydellä suorituspaikasta. F9
ikäluokasta alkaen on käytössä normaali rajaheitto.
• 11 ja nuorempien peleissä tilanteen niin vaatiessa pelaajaa voidaan huomauttaa tai hänet voidaan jopa poistaa
kentältä, mutta joukkue saa jatkaa täysilukuisena.

• 11 ja nuorempien peleissä saa joukkue ottaa yhden lisäpelaajan, mikäli vastustaja johtaa 5 maalilla. Etu
menetetään eron vähentyessä kahteen maaliin.
PSL vaihto-oikeus
P15-P14 ja T15-T14: otteluissa ei ole käytössä edestakaista vaihto-oikeutta. Ainoastaan maalivahdin saa vaihtaa
edestakaisin. Vaihtopelaajien määrä ottelussa on 7 ja ottelussa voi suorittaa 7 pelaajavaihtoa.
P13 ja T13: edestakaiset vaihdot
Paitsioalue
10 ja 11-vuotiaiden peleissä on käytössä paitsioalue. Rangaistusalueen tasalta alkavan ja päätyrajan välinen alue
on paitsioaluetta (kts. kenttäpiirros), jossa paitsiosääntö on voimassa.

Aikuiset
Sarja

Peliaika

Pelaajat / vaihdot

Kenttä

Maalin koko

Kolmonen

2x45

11 / 5

iso

norm.

Nelonen

2x45

11 / 7

iso

norm.

Vitonen

2x45

11 / 7

edestakaiset vaihdot

iso

norm.

Kutonen

2x45

11 / 7

edestakaiset vaihdot

iso

norm.

JKKI 35

2x30

11 / 7

edestakaiset vaihdot

iso

norm.

2x30

8 / 10

edestakaiset vaihdot

63x45

2x5

JKKI 45

2x25

8 / 10

edestakaiset vaihdot

63x45

2x5

Naisten III div

2x45

11 / 7

edestakaiset vaihdot

iso

norm.

Naisten IV div

2x45

11 / 7

edestakaiset vaihdot

iso

norm.

