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IKÄLUOKKA

T15 tytöt (-06)

PELIAIKA

2 x 40 min / ottelu
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KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Kilpailua hallinnoivat yhdessä Pohjoinen, Itäinen ja Läntinen alue. Kilpailuun liittyvissä asioissa
joukkueiden tulee olla AINA yhteydessä ensisijaisesti oman alueensa kilpailuhenkilöstöön:
Pohjoinen Alue
Mira Pyhälä (mira.pyhala@palloliitto.fi)
Itäinen Alue
Mika Järvinen (mika.jarvinen@palloliitto.fi)
Läntinen Alue
Sami Paavolainen (sami.paavolainen@palloliitto.fi)
Läntinen Alue
Mikael Westerback (mikael.westerback@palloliitto.fi)
ILMOITTAUTUMINEN
Alueet informoivat ilmoittautumisen aukeamisesta ja ilmoittautumisen aikataulusta oman
alueensa seuroja. Sarjapaikan vahvistaminen ja karsintaan ilmoittautuminen tulee olla kuitenkin
tehtynä kaikilla alueilla viimeistään 15.11.2020.
JOUKKUEET
Kilpailun kevätkierrokselle selviytyy suoraan kauden 2020 T14 Liiga Pohjoisen viisi (5) parasta
joukkuetta sekä viisi (5) joukkuetta alueiden sisäisten karsintojen kautta. Alueet päättävät omien
sisäisten karsintojensa pelitavoista selvittääkseen omalta alueelta mukaan tulevat joukkueet
seuraavan kiintiön mukaisesti; Pohjoinen alue yksi (1), Läntinen alue kaksi (2) ja Itäinen alue kaksi
(2) sarjapaikkaa. Mikäli joltakin alueelta ei löydy joukkuetta, avoin kevätkierroksen sarjapaikka
täytetään alueiden yhteisesti sopimalla tavalla, järjestämällä tarvittaessa ylimääräinen alueiden
välinen jatkokarsinta.
Alueiden sisäiset karsinnat tulee olla pelattuna viimeistään 24.02.2021. Alueet yhteisesti päättävät
mahdollisten alueiden välisten karsintojen pelitavoista.
Yhdellä seuralla saa olla karsinnoissa enintään kaksi (2) joukkuetta. Mikäli seuralla on jo yksi (1)
paikka varsinaiseen kilpailuun, saa karsinnassa olla seurasta vain yksi (1) joukkue.
Yhteisjoukkueella (YJ) on mahdollisuus osallistua kilpailuun. YJ-sopimus tulee olla tehtynä
viimeistään 28.2.2021.
Alueen myöntämä kaksoisedustuslupa toiseen seuraan on mahdollinen ainoastaan siinä
tapauksessa, että yksittäinen pelaaja pelaa liiton/alueen sarjassa T18 tai naisten joukkueessa, eikä
kyseisellä seuralla ole omaa tai YJ sopimuksen kautta T15 ikäluokan joukkuetta tai seuralla on ko.
ikäluokassa vain 8v8 joukkue.

PELITAPA
Joukkueen ilmoittautuessa mukaan karsintaan ja pelatessa karsinnassa, on joukkueen otettava
vastaan mahdollisesti tarjottava kevätkierroksen sarjapaikka – mikäli joukkue ei ota vastaan
sarjapaikkaa, se tulkitaan luovutukseksi sarjassa (ks. kohta ”Luovutukset”).
Ottelut pelataan pääsääntöisesti kaksipäiväisinä turnauksina viikonloppuisin (la-su), jolloin
jokaiselle joukkueelle tulee yksi ottelu päivässä. Turnauksessa pelattavia otteluita voi siirtää
samalla päivälle tai perjantaille, mikäli kumpikin otteluparin joukkueista tähän suostuu. Tämän
lisäksi joukkueille tulee mahdollisesti yksittäisiä otteluja, jotka pelataan mahdollisuuksien mukaan
lähialueen joukkuetta vastaan. Näiden yksittäisten ottelujen ajankohdat joukkueiden tulee sopia
keskenään.
Joukkueiden on sitouduttava ilmoitettuihin turnauspäiviin. Ottelusiirrot voidaan hyväksyä
ainoastaan pakottavissa tilanteissa, mikäli siirtoa tarvitseva joukkue järjestää vastustajiensa kanssa
uuden ajankohdan otteluille ja pelaavien joukkueiden alueet hyväksyvät siirrot.
Sarjassa pelataan yksinkertainen kevätkierros. Sarjassa ei pelata syyskierrosta, vaan joukkueet
osallistuvat syksyllä oman alueensa muihin sarjoihin.
Turnauspäivien ajankohdat:
(päivitetty 16.3.2021)

kevätkierros
15.-16.5.2021
29.-30.5.2021
12.-13.6.2021
19.-20.6.2021
3.-4.7.2021

Yksittäiset ottelut on pelattava kevätkierroksella ennen sarjan viimeistä turnausviikonloppua.
OTTELUPÖYTÄKIRJA JA VAIHDOT
Joukkueet täyttävät ottelupöytäkirjan ja tilastot TASO-järjestelmässä. Ottelupöytäkirjaan saa
merkitä enintään 18 pelaajaa / ottelu.
Aiemmin ilmoitetusta poiketen, on varsinaisessa sarjassa sekä karsinnassa käytössä
edestakaiset pelaajavaihdot (päivitetty 27.1.2021).
PALKINNOT
Kevätkierroksen viisi (5) parasta joukkuetta etenevät T15 I -tason Laura Kalmari lopputurnaukseen, joka järjestetään 5.-8.8.2021. Yhdellä seuralla voi I -tason lopputurnauksessa
olla vain yksi joukkue. Mikäli kevätkierroksen viiden parhaan joukossa on kaksi saman seuran
joukkuetta, niin I -tason lopputurnauspaikka täydennetään sarjassa seuraavaksi sijoittuneella
joukkueella.
Kevätkierroksen 6.-8. sijoittuneet joukkueet etenevät T15 II -tason SPL-lopputurnaukseen, joka
järjestetään 6.-8.8.2021.
EROTUOMARI- JA KENTTÄMAKSUT
Turnaukseen vuorollaan nimetty järjestäjäjoukkue vastaa koko turnauksen kenttämaksuista ja
yksittäin pelattavissa otteluissa kotijoukkue vastaa ottelun kenttämaksusta.

Ottelun kotijoukkueeksi merkitty joukkue vastaa ottelun erotuomarimaksuista riippumatta siitä
missä ottelu pelataan.
Erotuomarit laskuttavat TASO:n kautta ottelukohtaiset palkkionsa, jotka maksetaan erot uomareille
Palloliiton toimesta. Palloliitto laskuttaa toteutuneet erotuomarikustannukset seuroilta.
Sarjan kaikkiin otteluihin pyritään asettelemaan erotuomarikolmikot.
KURINPITO, VASTALAUSE, VALITUS
Kurinpitoasiat käsitellään sen alueen toimesta, jonka pelaajaa/joukkuetta asia koskee.
Vastalause tehdään liiton kilpailutoiminnolle ja vastalausemaksu maksetaan ohjeiden mukaan.
Vastalauseen päätöksestä tehty valitus toimitetaan liiton valitusvaliokuntaan ja valitusmaksu
maksetaan ohjeiden mukaan.
OLOSUHTEET JA PELIPALLOT
Kaikki ottelut tulee pelata nurmella tai jalkapallonurmella. Järjestäjäjoukkueen tulee lähettää
vierasjoukkueille ajo-ohjeet pelikentälle ja varmistaa, että vierasjoukkueet saavat asianmukaisen
pukuhuoneen käyttöönsä. Järjestäjän edustajan on oltava pelipaikalla opastamassa muita
joukkueita viimeistään 75 minuuttia ennen ottelun alkua ja oltava paikalla koko turnauksen ajan.
Otteluissa on oltava kolme (3) samanlaista pelipalloa, jotka pelipaikalle järjestää turnauksen
järjestäjäjoukkue tai ellei järjestäjäjoukkuetta ole nimetty, niin otteluparin ensin mainittu joukkue.
Kummaltakin joukkueelta on oman ottelun aikana oltava omassa kenttäpäädyssä vähintään 1
vaihtopelaaja / henkilö ”pallotyttönä”.
Pelipallon koko on 5 ja ottelut pelataan täysimittaisella jalkapallokentällä (minimikoko 90 x 45 m,
suositus 100 x 60 m) isoihin maaleihin.
Mikäli jollekin joukkueelle tulee kaksi ottelua samalle päivälle, niin joukkueen kahden ottelun
välissä on oltava taukoa vähintään kaksi (2) tuntia.
TULOSPALVELU
Otteluissa on pakollinen live seuranta. Otteluparin kotijoukkueen tulee hoitaa live seuranta
ottelusta. Koska kilpailu pelataan turnauksina, niin myös turnauksen järjestäjällä on mahdollisuus
tehdä live seuranta otteluista.
LUOVUTUKSET
Sarjassa ei sallita luovutuksia. Mahdollisesta luovutuksesta/luopumisesta seuraa sakko eikä
kyseisen seuran joukkueet saa osallistua seuraavalla kaudella Liiga Pohjoiseen missään tyttöjen tai
poikien ikäluokassa.
Edelliskauden menestyksellä ansaittua sarjapaikkaa ei tarvitse ottaa vastaan. Asiasta on
ilmoitettava kyseisen joukkueen omalle alueelle viimeistään 15.11.2020.
OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksu on jalkapallon sarja- ja kilpailumaksujen mukainen ja maksu sisältää karsinnan
sekä varsinaisen kilpailun.

