JALKAPALLON ALUEELLINEN KILPAILUTOIMINTA
POHJOINEN 2021-ERILLISMÄÄRÄYKSET
Alueellisen jalkapallon kilpailutoiminnan erillismääräykset –poikkeavuudet Palloliiton jalkapallon
kilpailutoimintaan liittyvistä säännöistä ja määräyksistä tai jalkapallonsäännöistä.

1. ILMOITTAUTUMINEN SAMAN IKÄLUOKAN JOUKKUEELLA USEAMPAAN SARJAAN
Jos seuran saman ikäluokan joukkue ilmoittautuu useampaan kuin yhteen Pohjoisen alueen
sarjaan tulee joukkueen pelaajamäärän sekä taustahenkilöiden määrän olla riittävä aloittamaan
kaikkien sarjojensa ottelut tarvittaessa, vaikka samaan aikaan.
Saman joukkueen eri sarjoihin tehtyjä ilmoittautumisia käsitellään kaikkia erillisinä joukkueina.

2. NUOREN PELAAJAN LIIKKUMINEN SAMAN IKÄLUOKAN JOUKKUEIDEN VÄLILLÄ
Tämä sääntökohta on voimassa 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäluokkien sarjoissa silloin kun
alemman tason joukkue pelaa Pohjoisen alueen sarjoissa, pl. valtakunnallisiin sarjoihin johtavat
alueelliset sarjat.
Nuori pelaaja voi pelata seuran saman nuorten ikäluokan joukkueessa ylemmällä sarjatasolla
pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen seuraavana päivänä alemmalla
sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueessa
alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen. Ylemmillä sarjatasoilla pelaavista joukkueista voi
kuitenkin siirtyä alempaan joukkueeseen enintään NELJÄ (4) kyseisten ylempien joukkueiden
edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa, kun alemman tason joukkue pelaa 11v11 sarjaa.
Silloin kun alemman tason joukkue pelaa 8v8-sarjaa, niin pelaajia voi siirtyä ylemmiltä sarjatasoilta
enintään KOLME (3).
YJ-joukkue tulkitaan kaikkien YJ-sopimuksessa olevien seurojen omaksi joukkueeksi ko.
ikäluokassa.
Edellä mainitut siirtymiset joukkueiden välillä ovat mahdollisia koko kauden ajan, myös 2.9.
jälkeen. Pelaajia voi siirtää myös saman seuran sisällä vapaasti ylhäältä alaspäin kevät- ja
syyskierroksen välissä.

3. NUOREN PELAAJAN PELIOIKEUS
Pohjoisen alueen nuorten sarjoissa Ykkösestä alaspäin, kilpailumääräysten 14 § 3. momentissa
mainitut takarajarajoitukset (kevät 31.5. ja syksy 2.9.) eivät ole voimassa. Ylemmällä sarjatasolla
pelaavista joukkueista voi kuitenkin siirtyä alempaan joukkueeseen enintään neljä kyseisten
joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa. P17 tai T18 Ykkösen
nousukarsintaan osallistuva joukkue ei saa kuitenkaan käyttää karsintaotteluissa niitä pelaajia,
jotka ovat pelanneet ylemmällä sarjatasolla 31.5. (kevät) tai 2.9. (syksy) jälkeen.
Liiga Pohjoisessa pelaavan joukkueen ei katsota olevan ylemmän sarjatason joukkue, koska
kyseessä on erillinen kilpailu, johon noustaan erillisten karsintojen kautta, jolloin joukkueiden
väliselle pelaajaliikenteelle ei ole määrä- eikä aikarajoitteita.

4. YLI-IKÄISYYS JA KAKSOISEDUSTUSSÄÄNNÖT
Pohjoisen alueen nuorten sarjoissa noudatetaan valtakunnallisia yli-ikäisyys ja kaksoisedustus
sääntöjä, joihin on tehty Pohjoisen alueen osalta alla oleva poikkeus: Pelaajan siirtyessä kuluvalla
kaudella pelaamaan toiseen seuraan valtakunnallista nuorten sarjaa pelaajan oman ikäluokan
mukaiseen joukkueeseen (P20, P17 tai T18 SM ja Ykkönen), tulee pelaajan siirtää
edustusoikeutensa ko. uuteen seuraan. Hän voi kaksoisedustuksella pelata Pohjoisen alueen
sarjassa alkuperäisen seuransa aikuisten joukkueessa. Mikäli pelaaja pelaa uuden seuran aikuisten
joukkueessa, niin kaksoisedustus alkuperäisen seuran aikuisten joukkueeseen perutaan.

5. TYTTÖJEN JA TYTTÖJOUKKUEIDEN PELAAMINEN POIKIEN SARJOISSA
Tyttöjoukkueen pelaaminen vuotta nuorempien poikien sarjassa edellyttää tapauskohtaisen
lupakäsittelyn. Seuralla on tällöin oltava myös tyttöjoukkue heidän omassa ikäluokassaan.
Yksittäinen tyttöpelaaja voi pelata yli-ikäisenä (yi-ilmoitus / yi-lupa) pelaajana alueellisessa poikien
sarjassa ja poikkeusluvalla lisäksi myös oman ikäisten tyttöjen alueellisessa sarjassa. Tämä
edellyttää tapauskohtaisen lupakäsittelyn.
6. PELAAJAMÄÄRÄT JA VAIHTOPELAAJAT
Nuorten eri ikäluokissa ja aikuisten eri sarjatasoilla käytössä olevat määräykset löytyvät erillisistä
pelisääntötaulukoista.
Eri pelitapojen minimipelaajamäärät, joilla ottelun saa aloittaa:
11v11 ottelun saa aloittaa 7:llä pelaajalla
8v8 ottelun saa aloittaa
6:lla pelaajalla
5v5 ottelun saa aloittaa
4:llä pelaajalla
Ottelu ei voi alkaa tai jatkua, jos jommankumman joukkueen pelaajamäärä alittaa ylläolevan
minimipelaajamäärän.

7. KOTIJOUKKUE
Ottelun kotijoukkueen tulee huolehtia ja varmistaa, että ottelulle on aseteltu erotuomari(t).
Kotijoukkue vastaa myös ottelussa käytettävistä palloista sekä huolehtii, että ottelussa käytettävät
maalit ovat sääntöjen mukaiset.
Kilpailunjärjestäjä voi antaa sarjakohtaisia erillisohjeita liittyen ottelun tai turnauksen
järjestämiseen tai otteluiden asetteluun.

8. EDESTAKAINEN VAIHTO-OIKEUS OTTELUSSA
EV = edestakaiset vaihdot, jotka suoritetaan keskiviivan tuntumassa olevan vaihtoalueen sisällä.
Vaihto tapahtuu pelikatkon aikana. Vaihdot eivät saa tarpeettomasti viivästyttää pelin jatkamista.
Uusi pelaaja saa mennä kentälle vasta kun vaihtoon tuleva pelaaja on poistunut kentältä.

9. OTTELUSIIRROT
Otteluohjelmat vahvistetaan kilpailunjärjestäjän etukäteen ilmoittaman aikataulun mukaisesti ja
otteluohjelman vahvistamisen jälkeen ottelusiirrot muuttuvat maksullisiksi. Mikäli ottelu
joudutaan ylivoimaisten esteiden vuoksi siirtämään, on siirtoon saatava aina kilpailunjärjestäjän
lupa. Lupaa on anottava sähköpostitse kilpailunjärjestäjältä. Ennen kuin ottelusiirtoa anotaan,
tulee joukkueiden sopia ottelulle uusi pelipäivä.
Mikäli ottelun uuteen pelipäiväänon alle 7 vuorokautta, niin joukkueiden tulee varmistaa otteluun
myös erotuomari(t).
Siirrettävät ottelut tulee ehdottomasti pelata ennen sarjan otteluohjelmaan merkittyä viimeistä
pelipäivää. Jos ottelu jää pelaamatta esim. olosuhteiden takia, kilpailunjärjestäjä voi määrätä
uuden pelipäivän kilpailumääräysten mukaisesti. Kotijoukkueen vastuu poikkeuksellisissa
tilanteissa: Kotijoukkueella, joka on ottelutapahtuman järjestäjä, on vastuu informoida riittävän
ajoissa vastustajaa ja erotuomareita sekä mahdollista tarkkailijaa esim. sääolosuhteiden takia
pelikelvottomasta kentästä. Kotijoukkueen tulee ensin neuvotella ottelun pelaamisesta tai
siirtämisestä vastustajan kanssa. Mikäli erotuomari joutuu tulemaan ottelupaikalle toteamaan
kentän pelikelvottomaksi tai kotijoukkue ilmoittaa asiasta liian myöhään, tulee kotijoukkueelle
maksettavaksi erotuomarin matkakulut.

10. OTTELUN LUOVUTTAMINEN
Yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa ei sallita luovutuksia, vaan joukkue suljetaan sarjasta
heti ensimmäisen luovutuksen jälkeen.
Joukkueen joutuessa luovuttamaan ottelun tai luopumaan sarjasta, on siitä ehdottomasti
ilmoitettava kilpailunjärjestäjälle sekä seuraavan tulossa olevan ottelun vastustajalle ja kyseiseen
otteluun asetellulle erotuomaristolle. Mikäli ottelun luovuttanut joukkue laiminlyö tämän
ennakkoon ilmoittamisen, on se velvollinen korvaamaan turhaan ottelupaikalle saapuneen
erotuomariston matkakulut, riippumatta siitä onko se ottelun koti- tai vierasjoukkue sekä

ottelupaikalle turhaan saapunut vierailija on oikeutettu laskuttamaan aiheutuneet todelliset
matkakulut enintään 1 €/km suoraan ottelun luovuttaneen joukkueen seuralta.

11. SARJATÄYDENNYKSET POHJOISEN ALUEEN AIKUISTEN SARJOISSA
Jos sarjanousija kieltäytyy noususta ilmoitettuun määräpäivään mennessä, paikkaa voidaan tarjota
seuraavassa järjestyksessä, mikäli joukkueita sarjassa on vähemmän kuin 12:
1. paras ei nousija
2. paras putoaja
3. toiseksi paras ei nousija
4. toiseksi paras putoaja
5. kolmanneksi paras ei nousija

12. VAROITUSSAKKO
Jos joukkue saa yhdessä ottelussa yhteensä keltaisia kortteja (ns. suora punainen lasketaan
kahdeksi) viisi (5) tai enemmän, määrätään joukkueelle 85 € sanktiomaksu ensimmäisestä ja 170 €
seuraavista kerroista.
13. VASTALAUSEET
Kilpailumääräysten tai muita kilpailutoimintaa koskevien määräysten rikkomuksista voi samaan
kilpailuun samassa lohkossa osallistuva seura tehdä vastalauseen. Vastalause tulee tehdä ja
toimittaa kilpailunjärjestäjälle kilpailumääräysten mukaisesti.

