PIIRIN SARJOJEN ERILLISMÄÄRÄYKSET
1 § Määräysten sisältö
1. Piirin sarjoissa noudatetaan pääsääntöisesti Suomen Palloliiton kilpailusääntöjä,
joiden alaisuudessa toimivat kaikki jalkapallon kilpailutoimintaan osallistuvat jäsenseurat, yhteisöt ja henkilöt. Erillismääräykset on tarkennettu säännöstö, jota noudatetaan Palloliiton Keski-Suomen piirin kilpailutoiminnassa. Näiden määräysten rikkomisesta aiheutuvat taloudelliset sanktiot on määritelty ’Piirin maksut’ –taulukossa,
joka löytyy piirin internetsivuilta.
2 § Ottelut ja sarjaohjelmat
1. Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri toimii sarjojen järjestäjänä piirin omissa aikuisten sarjoissa, junioreiden kilpasarjoissa ja peli-iltoina pelattavissa pienkenttäsarjoissa. Alueellisissa sarjoissa järjestäjinä toimivat sarjoissa mukana olevat piirit yhdessä.
2. Kilpasarjojen otteluohjelmat julkaistaan alustavina ja virallisina piirin internetsivuilla.
Pienkenttäsarjojen otteluohjelmat julkaistaan virallisina.
3. Ohjelmien valmistumisesta tiedotetaan kaikkia sarjaan ilmoitettuja joukkueita sähköpostitse, joille seuran toimesta on Taso –järjestelmään päivitetty yhteystieto.
3 § Ottelupöytäkirja ja tilastot
1. Kaikissa aikuisten ja junioreiden piirin sarjoissa sekä alueellisissa sarjoissa käytetään Taso –järjestelmän sähköistä ottelupöytäkirjaa. Sarjakohtaiset ohjeet sähköisen ottelupöytäkirjan käytöstä löytyvät piirin nettisivuilta. Kaikissa piirin järjestämissä aikuisten ja junioreiden sarjoissa on kotijoukkueen ilmoitettava ottelutulos ottelupäivän aikana Taso –järjestelmään. Toistuvasta ottelutilastojen ilmoittamisen laiminlyönneistä seuraa rikesakko. Joukkueet printtaavat pelipaikalle aina yhden kappaleen ottelupöytäkirjan kokoonpanosta erotuomarin käyttöön luovutettavaksi. Omaa
tilastointia ja ottelupöytäkirjan täyttöä varten on myös printattava yksi lisäkappale.
2. Yksittäisinä otteluina pelattavista kilpasarjojen (11v11 ja 8v8 pelimuodot) peleistä
kotijoukkue päivittää kummankin joukkueen maalintekijätiedot, varoitukset ja kentältäpoistot sekä ilmoittaa lopputuloksen Taso –järjestelmään 24 tunnin sisällä ottelusta (Miesten Kolmosessa ja Nelosessa seuraavaan päivään klo 12.00 mennessä).
Miesten Kolmosessa ja Nelosessa kirjataan myös pelaajavaihdot ottelupöytäkirjaan.
Mikäli ottelupöytäkirjan kokoonpanotietoihin tulee viime hetken muutoksia, niin
kumpikin joukkue on velvollinen päivittämään muutokset välittömästi pelin jälkeen
kokoonpanoihinsa, jotta ottelun tilastot voi päivittää ajallaan.
3. Peli-iltoina pelattavista pienkenttäsarjojen (8v8 ja 5v5 pelimuodot) peleistä joukkueiden velvollisuutena on huolehtia siitä, että oman joukkueen kokoonpanotiedot
ovat päivitettyinä. Kotijoukkue (otteluparissa ensinmainittuna oleva joukkue, ei peliillan vastuujoukkue) ilmoittaa ottelun lopputuloksen 24 tunnin sisällä ottelusta Taso
– järjestelmään.
4. Ottelupöytäkirja tulee luovuttaa erotuomarille kokoonpanotiedoin täytettynä vähintään 30 minuuttia ennen yksittäisen ottelun alkua ja peli-illoissa 15 minuuttia ennen
ottelun alkua.
4 § Otteluilmoitus vierasjoukkueelle ja erotuomareille

1. Kotijoukkueen on Palloliiton Kilpailumääräysten mukaisesti ilmoitettava ottelun
ajankohta vastustajalle ja otteluun määrätylle erotuomarille vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen ottelua. Otteluilmoituksessa tulee kertoa myös käytettävissä olevista pukukoppitiloista ja peseytymismahdollisuuksista ottelun jälkeen. Ilmoituksen
voi tehdä sähköpostitse tai tekstiviestillä pyytämällä kuittauksen annettuun ilmoitukseen tai vaihtoehtoisesti soittamalla. Erotuomarin velvollisuus on vahvistaa lähettäjälle saamansa ilmoituksen perille tulo.
5 § Ottelusiirrot kilpasarjoissa
1. Mikäli ottelu joudutaan siirtämään, on siirtoa anottava piiristä viimeistään seitsemän
(7) vuorokautta ennen alkuperäistä otteluajankohtaa. Ennen kuin ottelusiirtoa anotaan piiriltä, tulee joukkueiden sopia ottelulle uusi pelipäivä, perua vanha kenttävaraus kenttää hallinnoivalta taholta, varmistaa uusi kenttävaraus kenttää hallinnoivalta taholta sekä varmistaa että otteluun mahdollisesti jo määrätty erotuomari on tietoinen pelin siirtymisestä (otteluun asetellulta erotuomarilta tulee myös varmistaa,
onko hän käytettävissä otteluun uutena ajankohtana, mikäli hänet peliin asetellaan).
2. Ottelusiirtoa ei voida hyväksyä, mikäli joukkueilla ei ole esittää ottelulle uutta pelipäivää. Siirrettävät ottelut tulee ehdottomasti pelata ennen sarjan otteluohjelmaan
merkittyä viimeistä pelipäivää. Ottelusiirrot ovat maksuttomia niiden alustavan julkaisun jälkeen erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan saakka, jonka jälkeen kaikki ottelusiirrot ovat maksullisia.
5 § Ottelusiirrot peli-iltasarjoissa (pienkenttäturnaukset)
1. Mikäli peli-iltaturnausta joudutaan siirtämään, on pelaavien joukkueiden sovittava
uudesta ajankohdasta keskenään. Joukkueiden tulee sopia otteluille uusi pelipäivä,
perua vanha kenttävaraus kenttää hallinnoivalta taholta ja varmistaa uusi kenttävaraus kenttää hallinnoivalta taholta.
2. Peli-iltaturnauksen siirtoa ei voida hyväksyä, mikäli joukkueilla ei ole esittää otteluille uutta pelipäivää, alkamisaikaa ja pelikenttää. Ottelusiirrot ovat maksuttomia peliiltasarjoissa, mutta niihin on saatava kaikilta samaan peli-iltaturnaukseen osallistuvilta joukkueilta lupa. Joukkueiden keskenään hoitamat peli-iltaturnausten siirrot
ovat maksuttomia.
6 § Luovutukset

1. Piirin kilpasarjoissa (aikuiset, juniorit yksittäiset ottelut) ei sallita otteluluovutuksia.
Kaikista luovutuksista peritään aina luovutusmaksu tai maksu sarjasta sulkemisesta. 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
joukkue laiminlyö tämän ilmoittamisen, on se vastuussa mahdollisten joukkueiden ja
erotuomareiden turhien matkojen aiheuttamista kuluista. Lisäksi mahdollinen kenttävuokra tulee luovuttavan joukkueen maksettavaksi sekä mahdolliset ottelusta aiheutuneet järjestelykulut, joita ovat esimerkiksi otteluilmoitus tiedotusvälineissä ja
mahdolliset puffettiin / kioskiin ottelua varten myytäväksi hankitut elintarvikkeet, joita
ei voi myöhemmin käyttää. Erotuomaripalkkiota pelaamattomasta ottelusta ei makseta.
2. Peli-iltoina pelattavissa sarjoissa yhden (1) peli-illan luovutus tulkitaan yhdeksi otteluksi ja luovutusmaksu on tämän mukainen. Kahden peli-iltaturnauksen luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta.

3. 15.8. tai sen jälkeen tapahtuvasta otteluluovutuksesta laskutetaan aina kaksinkertainen maksu.

7 § Sijoituksien määräytyminen piirin junioreiden sarjoissa,
joissa pelataan piirin mestaruudesta
1. Mikäli kaksi (2) tai useampi joukkuetta päätyy tasapisteisiin ensimmäiselle sijalle
sarjataulukossa, ratkaistaan joukkueiden paremmuus sarjassa keskinäisten otteluiden perusteella. Sellaisissa sarjoissa, joissa pelataan alkulohkot ja lohkojen parhaat
etenevät loppusarjaan pelaamaan piirin mestaruudesta, huomioidaan ainoastaan
loppusarjan keskinäiset ottelut. Mikäli keskinäisten otteluiden pisteet ja maalierot eivät ratkaise joukkueiden paremmuutta, niin pelataan uusintaottelu piirin mestaruudesta.
2. Mikäli sarjataulukossa päätyy tasapisteisiin kolme (3) parasta joukkuetta tai useampia joukkueita ja kyseisten joukkueiden keskinäisten otteluiden pisteet ja maalierot
ovat tasan siten, että keskinäisten otteluiden piste- ja maalierovertailussa ei uusintaotteluun kahta (2) parasta joukkuetta saada selville, niin joukkueiden paremmuutta vertailtaessa huomioidaan tämän jälkeen järjestyksessä myös seuraavat asiat: 1)
keskinäisten otteluiden tehdyt maalit, 2) koko sarjan maaliero, 3) koko sarjan tehdyt
maalit.
3. Piirin mestaruuden ratkaisevan uusintaottelun päivämäärän ja pelikentän määrää
kilpailun järjestäjä. Uusintaottelu on pelattava kymmenen (10) vuorokauden sisällä
sarjan viimeisen ottelun päivämäärästä. Piirin mestaruuden ratkaisevasta uusintaottelusta aiheutuvat normaalit kulut (kenttävuokra, erotuomarit) tasataan joukkueiden
kesken.
4. Kaikki muut sijoitukset piirin junioreiden kilpasarjoissa ratkaistaan tasapisteisiin
päädyttäessä seuraavassa järjestyksessä: 1) keskenäisten otteluiden pisteet, 2)
keskenäisten otteluiden maaliero, 3) keskenäisten otteluiden tehdyt maalit, 4) koko
sarjan maaliero, 5) koko sarjan tehdyt maalit.
8 § Pelipassi pelaajille ja erotuomareille
1. Jokaisella viralliseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava pelipassi ja Suomen Palloliiton kilpailumääräyksien 3 §:ssä määritelty vakuutusturva. Tarkistuksissa ilmenneistä puutteista laskutetaan laiminlyöneitä seuroja rikemaksulla. Sakko ei kata pelaajan pelipassia, vaan
kyseinen pelipassi on tämänkin jälkeen hoidettava kuntoon. Erotuomarin on myös
pelikausittain lunastettava pelipassi ennen kuin voi toimia erotuomarina.
9 § Pelaajien luettelointi
(useampi saman seuran joukkue samassa sarjassa)
1. Pelaaja ei voi pelata seuran kahdessa tai useammassa samassa sarjassa pelaavassa joukkueessa. Pelaaja rekisteröityy kaudella siihen oman ikäluokan joukkueeseen, jossa pelaa ensimmäisen virallisen ottelunsa. Pelaajien vaihto joukkueesta
toiseen tapahtuu samassa sarjassa pelaavien joukkueiden välillä normaalien pelaajasiirtosääntöjen mukaisesti 12-vuotiailla ja vanhemmilla ikäluokilla. Leikkimaailmaikäisissä (11 –vuotiaat ja nuoremmat) joukkueissa pelaajia voidaan peluuttaa
seuran saman ikäluokan joukkueissa ristikkäin. Samana päivänä ei kuitenkaan saa
pelata kahdessa seuran saman ikäluokan joukkueessa. Kilpailun järjestäjä voi
myöntää poikkeusluvan pelaamiselle yksittäistapauksissa erittäin painavista syistä.
11 § Joukkuesiirtomaksu

1. Joukkueen siirrosta toiseen seuraan on tehtävä selvitys piirihallitukselle, joka päättää joukkueen siirtomaksun. Piirihallitus voi myös hylätä joukkuesiirtomaksun, jolloin
jokaisen pelaajan siirtomaksu tulee hoitaa yksilöidysti normaalien pelaajasiirtojen
tapaan.
12 § Erillisluvat
1. Yli-ikäisyys- ja kaksoisedustusluvat tulee anoa piiristä. Ohjeet löytyvät piirin nettisivuilta. Tytöt saavat pelata yhden (1) vuoden vanhempina poikien piirisarjoja pelaavissa joukkueissa ilman yli-ikäisyyslupaa.
2. Kilpailumääräysten 14 § kohtaa 8 ei sovelleta piirin järjestämissä omissa sarjoissa.

13 § Varoitukset ja kentältäpoistot
1. Noudatetaan liiton vahvistamia sääntöjä. Varoituskertymät lasketaan Kolmosessa ja
Nelosessa samalla tavalla kuin liiton sarjoissa ja niistä aiheutuu pelikieltoa sääntöjen mukaisesti. Muissa piirin sarjoissa ei varoituskertymiä lasketa, ainoastaan punaisesta kortista aiheutuvat pelikiellot huomioidaan. Kentältä poisto aiheuttaa aina
pelikieltoa pelaajalle ja näiden pelikieltojen valvontavastuu on joukkueilla. Junioreiden piirin sarjoissa kentältäpoisto koodeilla H, I, J ja M aiheuttaa aina automaattisesti kahden ottelun pelikiellon, muilla koodeilla kentältäpoistosta seuraa junioreiden sarjoissa yhden ottelun pelikielto.
2. Pelaajan on kärsittävä kentältä poistosta aiheutunut pelikielto siinä sarjassa, missä
pelikielto on aiheutunut ja pelikiellon aikana pelaaja ei saa pelata minkään toisen
sarjan otteluissa.
14 § Peli- ja toimitsijakiellot
1. Joukkueiden on rekisteröitävä ja valvottava oman joukkueensa kentältäpoistot sekä
niistä aiheutuvat pelikiellot. Valvontavastuu pelikielloissa on aina seuralla siinäkin
tapauksessa, että kilpailun järjestäjä ylläpitäisi tilastoa varoituksista ja pelikielloista.
Ottelussa saatu punainen kortti merkitsee aina vähintään yhden (1) tai kahden (2)
ottelun automaattista pelikieltoa seuraavissa saman sarjan otteluissa.
2. Pelaajan on kärsittävä kentältä poistosta aiheutunut pelikielto siinä sarjassa, missä
pelikielto on aiheutunut ja pelikiellon aikana pelaaja ei saa pelata minkään toisen
sarjan otteluissa.
3. Kilpailun järjestäjä voi määrätä osan pelikiellosta kärsittäväksi toisessa sarjassa
erittäin painavista syistä.
4. Ottelutapahtumasta erotuomarin toimesta poistettu toimihenkilö on automaattisesti
toimitsijakiellossa yhden (1) ottelun eli hän ei saa toimia joukkueen toimihenkilönä
seuraavassa ottelussa. Toimihenkilön poisto ottelutapahtumassa tekniseltä alueelta
saattaa aiheuttaa myös lisärangaistuksia.
15 § Vastalauseet, valitukset, kurinpito
1. Palloliiton rangaistusmääräyksistä löytyvät säännöt ja ohjeet vastalauseen tekemiseen. Kilpailumääräysten tai muita kilpailutoimintaa koskevien määräysten rikkomuksista voi samaan kilpailuun samassa lohkossa osallistuva seura tehdä vastalauseen. Vastalause on tarkoin perusteltava ja siihen tulee liittää kuitti kilpailun järjestäjän määräämän vastalausemaksun maksamisesta. Vastalause käsitellään
kahden viikon kuluessa sen saapumisesta piirin kilpailujen osalta tarvittaessa piirin

kurinpitovaliokunnassa. Piirin otteluita koskeva vastalause otetaan käsittelyyn vasta
sitten, kun vastalausemaksu on sääntöjen mukaisesti maksettu piirin tilille.
2. Piirin kurinpitovaliokunnan päätökseen tyytymätön samaan kilpailuun samassa lohkossa osallistuva seura voi valittaa päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista piirihallitukseen. Valitukseen tulee liittää kuitti valitusmaksun maksamisesta. Piirin kilpailuissa piirihallituksen vastalauseesta antama
päätös on lopullinen.
3. Piirin kilpailupäällikkö on nimetty käyttämään rangaistusmääräysten 4 § 1. momentin a) ja b) kohdan mukaista rankaisuvaltaa.
4. Useamman piirin kesken pelattavissa kilpailuissa/sarjoissa vastalauseet ja kurinpitoasiat käsitellään piirien välisten erillisten kyseistä kilpailua/sarjaa koskevien sopimusten mukaisesti.
16 § Sarjakohtaiset säännöt
1. Sarjakohtaiset ohjeet löytyvät piirin nettisivuilta ”Pelitoiminta”  ”Ohjeet, säännöt,
määräykset”  ”Peliajat, -muodot ja säännöt sarjoittain Keski-Suomen piirissä”. Piirin kilpasarjoissa on oltava käytössä ottelussa vähintään kolme (3) palloa ja 8v8 –
pelimuodolla pelattavissa otteluissa suositus on viisi (5) palloa. Piirien yhteistyössä
järjestämien sarjojen ohjeet ja säännöt laaditaan sarjakohtaisesti. Mikäli sääntöjä ja
määräyksiä ei ole tarkennettu, noudatetaan näissä sarjoissa ensisijaisesti liiton kilpailumääräyksiä, sääntöjä ja ohjeita.
2. Kotijoukkueen tulee huolehtia siitä, että kenttäalueelta pois lentäneet pallot haetaan
takaisin peliin välittömästi pallopoikien, -tyttöjen tai vaihtopelaajien toimesta. Järjestyksen ylläpito ottelutapahtuman aikana on kotijoukkueen vastuulla.
17 § Erotuomaritoimenpiteet
1. Erotuomariasettelija määrää kaikkiin piirin kilpasarjojen ja alueellisten sarjojen yksittäisinä pelattaviin otteluihin erotuomarin tai erotuomarikolmikon käytettävissä olevan erotuomarikapasiteetin mukaisesti. Erotuomarimääräykset julkaistaan Taso–
järjestelmässä sarjan otteluohjelmien yhteydessä.
2. Jos yksittäisiin kilpasarjojen otteluihin ei ole määrätty erotuomaria tai erotuomari ei
jostain syystä saavu ottelupaikalle, on kotijoukkue velvollinen järjestämään otteluun
erotuomarin. Ellei ketään erotuomaria ole pelipaikalla, tulee otteluun osallistuvien
joukkueiden valita erotuomariksi yhteisellä sopimuksella sopivaksi katsomansa
henkilö, jonka valinnasta ei voida tehdä vastalausetta. Erotuomaritehtävän laiminlyönti on ehdottomasti saatettava piirin tietoon.
3. Peli-iltaturnauksina pelattavien 8v8 ja 5v5 pienkenttäsarjojen otteluihin järjestää
erotuomarin tai pelinohjaajan aina vuorollaan kuhunkin peli-iltaan nimetty vastuujoukkue (peli-illan järjestäjäjoukkue).
4. Mikäli erotuomari on estynyt saapumasta hänelle määrättyyn otteluun, on hän velvollinen järjestämään tilalleen vastaavan erotuomariluokituksen omaavan sijaisen.
Tehtävää vaihdettaessa erotuomarin tulee pyrkiä siihen, että järjestävälle seuralle ei
aiheudu vaihdoksesta oleellisia lisäkustannuksia alkuperäiseen erotuomarimääräykseen verrattuna.

