SUOMEN PALLOLIITTO LÄNTINEN ALUE

FINLANDS BOLLFÖRBUND VÄSTRA REGIONEN

OHJEITA LEIKKIMAAILMAN (P11 / T11 JA SITÄ NUOREMPIEN) SARJOIHIN OSALLISTUVILLE 2021
P11 / T11 ja sitä nuorempien sarjojen ottelut pelataan turnausmuotoisena. Turnausten ajankohdat löytyvät Palloliiton
tulospalvelusivuilta. Turnauksien otteluohjelmat löytyvät TASO:sta.
TURNAUKSEN JÄRJESTÄJÄN TEHTÄVÄT
• Varaa kentät turnausta varten ja vastaa kentistä aiheutuvista kustannuksista.
• Toimittaa turnauspaikalle ottelupallot.
• Hankkii turnauksen otteluihin pelinohjaajat (erotuomarit) ja vastaa mahdollisesti niistä aiheutuvista
kustannuksista. Pelinohjaajina tulee käyttää 12-vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä, jotka ovat 2-3 vuotta
pelaavien joukkueiden pelaajia vanhempia ja vähintään peliohjaaja koulutuksen saaneita henkilöitä.
10-11-vuotiaiden otteluissa suositellaan käytettävän erotuomarin peruskurssin käyneitä erotuomareita.
• Mikäli turnauksesta jää pois jokin joukkue, tulee turnauksen järjestäjän muokata otteluohjelmaa parhaalla
katsomallaan tavalla siten, että jokaiselle turnaukseen osallistuvalle joukkueelle tulisi pelattavaksi sama
määrä otteluja turnauksessa, kuin alkuperäisessä otteluohjelmassa. Turnauksen järjestäjän tulee myös
ehdottomasti ilmoittaa otteluohjelmiin tekemistään muutoksista etukäteen ainakin niille joukkueille, joita
muutos koskee sekä Palloliittoon.
• Jakaa Vihreät Kortit pelinohjaajille ja varmistaa, että alle 12-vuotiaiden tapahtumissa jaetaan Vihreä kortti
jokaisen pelin jälkeen molempien joukkueiden yhdelle pelaajalle. Pelinohjaaja luovuttaa kortit joukkueiden
loppuhuutojen yhteydessä. Suositellaan, että pelanneiden joukkueiden edustajat auttavat pelinohjaajaa
päättämään, kuka omasta joukkueesta saa Vihreän kortin ja ovat tarvittaessa mukana jakamassa kortteja.
Pelinohjaajan on hyvä kertoa, miksi kyseiset pelaajat saavat kortit. Lasten kilpailujen ja turnausten järjestäjillä
on tärkeää olla Vihreitä kortteja Pelinohjaajille. Lisätietoja vihreistä korteista sähköpostilla seuraavilta
henkilöiltä Jarno Haanpää, Outi Barysheva ja Mikko Tulonen (etunimi.sukunimi@palloliitto.fi)
https://www.palloliitto.fi/palvelut/harrastamisen-ilmapiiri-ja-arvot/vihrea-kortti
TURNAUKSEEN OSALLISTUVAN JOUKKUEEN VELVOLLISUUDET
• Varmistaa että kaikilla turnaukseen osallistuvilla joukkueensa pelaajilla on voimassa oleva PELIPASSI
(korttelipassilla ei voi osallistua Palloliiton sarjatoimintaan). Helpoin tapa varmistaa asia on lisätä pelaajat
TASO:ssa joukkueen pelaajalistaan, josta voi tarkistaa pelipassin voimassa olon sekä pelaajan
edustusoikeuden. Puuttuvasta pelipassista on seurauksena Palloliiton määräämä laiminlyöntimaksu.
• Joukkueet syöttävät ottelunsa kokoonpanon TASO:on ennen ottelua. Ottelussa kotijoukkueeksi nimetty
joukkue ilmoittaa ottelutuloksen ottelun jälkeen TASO:on (ei maalintekijöitä).
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Alueet/Vaasa/tulosilmoitus_11_ja_nuoremmissa.pdf
• Mikäli joukkue voittamattomien esteiden takia ei voi osallistua heille merkittyyn turnaukseen, tulee heidän
VÄLITTÖMÄSTI ilmoittaa poisjäännistään turnauksen järjestävälle seuralle, Palloliittoon sekä kaikille niille
joukkueille joita vastaan he kyseisessä turnauksessa pelaisivat.
TURNAUKSISSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
Kaikissa otteluissa tulee noudattaa, Suomen Palloliiton laatimia Kaikki Pelaa sääntöjä, jotka löytyvät
kokonaisuudessaan Suomen Palloliiton kotisivuilta. https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-saannotmaaraykset-ja-ohjeet/kaikki-pelaa-saannot-lapset-ja-nuoret#Lapset
Kaikki Pelaa säännöt tiivistettynä pelinohjaajille.
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Kilpailu_uusi/kaikki_pelaa_-saannot_tiivistettyna_2021_a.pdf
Tutustukaa myös P11/T11 ja P10/T10 ikäluokkien otteluissa käytössä olevaan paitsioalueeseen.
Turnauksissa käytettävä peliaika määräytyy lohkokohtaisesti ja turnaukseen osallistuvien joukkueiden määrän
perusteella (1x20, 1x25, 1x30 tai 2x15, 2x20 min)
Ikäluokka Ikäraja Pelimuoto

Vaihdot

Paitsio

Kenttä Kenttä
suositus (minimi)

Maali

Pallo

P/T11

1.1.10

8v8

edestakaiset ja lentävät

paitsioalue

63x45

(55x40)

2x5

4

P/T10

1.1.11

8v8

edestakaiset ja lentävät

paitsioalue

63x45

(55x40)

2x5

4

P/T9

1.1.12

5v5

edestakaiset ja lentävät

ei

40x30

(30x20)

2x5/2x3

3

P/T8

1.1.13

5v5

edestakaiset ja lentävät

ei

40x30

(30x20)

2x5/2x3

3

P/T7

1.1.14

5v5

edestakaiset ja lentävät

ei

40x30

(30x20)

2x5/2x3

3

P/T6

1.1.15

4v4

edestakaiset ja lentävät

ei

30x20

(30x20)

2x3/1x3

3

Läntisen alueen erillismääräykset ja toimintaohjeet:
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Alueet/Vaasa/Kilpailu/jalkapallon_erillismaaraykset_ja_toimintaohjeet_la
nsi.pdf
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SUOMEN PALLOLIITTO LÄNTINEN ALUE

FINLANDS BOLLFÖRBUND VÄSTRA REGIONEN

INSTUKTIONER FÖR DELTAGANDET I LEKVÄRLDENS (P11 / T11 OCH YNGRE) SERIER 2021
P11 / T11 och yngre spelar seriematcher i turneringsform. Datum för årets turneringar hittar man på Bollförbundets
resultatservicesidor. Turneringars matchprogram finns på TASO.
ARRANGERANDE FÖRENINGENS UPPGIFTER
• Boka plan samt sköta om deras eventuella kostnader.
• Matchbollar.
• Skaffa turneringens spelledare (domare) och sköta om deras eventuella kostnader. Spelledare får inte vara
yngre än 12 år och måste vara minst 2–3 år äldre än spelande lag och har helst deltagit i spelledarutbildningen. I 10–11 åringars matcher föreslår vi att man använder personer som har deltagit i
domarskolningens grundkurs
• Som arrangerande föreningen skall man försäkra att alla deltagande lag får spela samma antal matcher som
matchen var i det ursprungliga matchprogrammet, det betyder att om ett lag uteblir från turneringen har
man rätt att ändra matchprogram. Kom ihåg att meddela alla berörda lag och Bollförbundet om eventuella
ändringar.
• Delar ut Gröna Korten till spelledarna och säkerställer, i matcher för under 12 åringar, att Gröna Kortet delas
ut efter matchen till en spelare i båda lagen. Spelledaren delar ut korten i samband då lagen tackar varandra
efter matchen. Det rekommenderas att lagens representanter hjälper spelledaren att bestämma vem som
skall få Gröna Kortet i det egna laget och vid behov är med och delar ut korten. Det är bra om spelledaren kan
berätta varför spelaren får kortet. Det är viktigt att arrangören av tävlingar och turneringar har Gröna Kort till
spelledaren. Mera info angående gröna kort hittas fås av Jarno Haanpää, Outi Barysheva ja Mikko Tulonen
(förnamn.efternamn@palloliitto.fi) https://www.palloliitto.fi/palvelut/harrastamisen-ilmapiiri-jaarvot/vihrea-kortti
DELTAGANDE LAGETS SKYLDIGHETER
• Kontrollera att alla deltagande spelare har ett giltigt SPELPASS (med kvarterspass får man inte delta i
Bollförbundets verksamhet). Lättaste sättet att kontrollera om spelarna har ikraftvarande spelpass är att
lägga till spelaren i lagets spelarlista på TASO, därifrån kan man granska om spelpass är i kraft samt spelarens
representationsrätt. Om spelaren spelar utan spelpass följer försummelseavgift bestämd av Bollförbundet.
• Lagen matar in sin laguppställning i TASO före matchen. Lag som står som hemmalag meddela efter matchen
resultatet i TASO (inte målskyttarna).
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Alueet/Vaasa/tulosilmoitus_11_ja_nuoremmissa.pdf
• Om laget pga. ett oförutsebart hinder kan in deltar i en turnering är man skyldig at meddela OMEDELBART
arrangerande förening, Bollförbundet samt alla ifrågavarande turneringens motståndare.
TURNERINGREGLER
Alla matcher kommer att spelas enligt Finlands Bollförbundets All Stars regler, som hittas på Bollförbundets hemsida.
https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-saannot-maaraykset-ja-ohjeet/kaikki-pelaa-saannot-lapset-januoret#Lapset
Sammanfattning av All Stars reglerna för spelledare (på finska)
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Kilpailu_uusi/kaikki_pelaa_-saannot_tiivistettyna_2021_a.pdf
Bekanta er även med P11/T11 och P10/T10 åldersgrupp offsideområdet.
Speltid i turneringarna bestäms zonvis (1x20, 1x25 1x30 eller 2x15, 2x20 min)
Ålders Ålders Spel
Bytet
Offside
Plan
Plan
Mål
Boll
klass
gräns form
rekommendation (minimum)
P/T11

1.1.10

8v8

fram och tillbaka,
flygandet

offsidezon

63x45

(55x40)

2x5

4

P/T10

1.1.11

8v8

fram och tillbaka,
flygandet

offsidezon

63x45

(55x40)

2x5

4

P/T9

1.1.12

5v5

fram och tillbaka,
flygandet

nej

40x30

(30x20)

2x5/2x3

3

P/T8

1.1.13

5v5

fram och tillbaka,
flygandet

nej

40x30

(30x20)

2x5/2x3

3

P/T7

1.1.14

5v5

fram och tillbaka,
flygandet

nej

40x30

(30x20)

2x5/2x3

3

fram och tillbaka,
nej
30x20
(30x20) 2x3/1x3 3
flygandet
Västra regionens särskilda bestämmelser:
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Alueet/Vaasa/Kilpailu/jalkapallon_erillismaaraykset_ja_toimintaohjeet_la
nsi.pdf
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P/T6

1.1.15

4v4

