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FUTSAL CUP 2018 – 2019
Futsal Cup 2018-2019 miehille ja naisille järjestetään nyt ensimmäisen kerran Futsal Liigaseurojen
(FLS ry) ja Palloliiton yhteistyönä. Kilpailun vastuujärjestäjänä on FLS ja SPL toiminnot, lähinnä
tuomariasettelussa ja Taso asioissa, tukevat kilpailun toteuttamista. Vanhassa muodossaan Futsal Cup
tuli tiensä päähän ja usean vuoden ajan mietittiin onko koko kilpailulle sijaa kilpailukentässä. Kuitenkin
jatkuvasti tuli kyselyitä, eikö kilpailua voisi kuitenkin järjestää ja myös kehittää. Monien eri ryhmitysten
ja kokousten jälkeen alkoi syntyä perusta uudelle Futsal Cupille. Viimeisimpänä innoittajana oli futiksen
UEFA Nations League. Jatkossa Cup on tarkoitus alkaa hieman aiemmin ja silloin näillä virallisilla
otteluilla voi korvata ennen kauden alkua nykyisin pelattavia harjoitusotteluita UEFA Nations Leaguen
tapaan.
Futsal Cupiin voivat osallistua Palloliiton jäsenseurojen miesten edustus-, reservi- ja KKI-joukkueet
sekä U-21 ja U19 Futsal-Liigojen joukkueet. Naisten Futsal Cupiin voivat osallistua naisten edustus-,
reservi- ja KKI-joukkueet. Mikäli cupiin alusta alkaen osallistuva Liigajoukkue saavuttaa sarjasijoituksen
perusteella suoran paikan cupiin, niin täydennetään kyseiseltä joukkueelta vapautuva PlayOff-paikka
aluemestarien keskinäisissä otteluissa hävinneelle/hävinneille joukkueille.
Lokakuun alkupuolelta aina tammikuulle jatkuva Futsal Cup huipentuu helmikuun 16.-17. pelattavaan
Futsal Final Four 2019 (FF4 2019) lopputurnaukseen, mikä pelataan viimekauden FF4 2018
mestareiden, KaDy:n kotiluolassa. Cup alkaa lokakuussa paikallisilla karsinnoilla ja jatkuu marrasjoulukuussa alueellisilla (ks. taulukko, alueet 1-6) karsinnoilla. Kaikkien kuuden alueen mestareiden
karsinnassa, otteluparien (3 paria) voittajat, eli 3 joukkuetta, pääsevät PlayOff vaiheeseen. PlayOff
ottelussa aluekarsintojen voittajat kohtaavat Futsal Liigojen sarjan puolivälin (hieman ennen joulua)
tilanteessa sarjataulukon kolme parasta joukkuetta. Pois lukien FF4 2018 mestarit, KaDy ja Ilves FS
naiset, jotka saivat automaattisen osallistumisoikeuden seuraavaan lopputurnaukseen. Näiden kolmen
PlayOff -ottelun voittajat etenevät sitten FF4 2018 mestareiden seuraksi lopputurnaukseen. Lisäksi
kaksi Cupissa parhaiten menestynyttä alasarjajoukkuetta (ei siis voi olla Liigajoukkue) pääsee
sunnuntaina 17.2. pelattavaan esiotteluun missä on myös palkintorahaa tarjolla.
Tarkemmat aikataulut ja paikallisten karsintakierrosten määrät selviävät heti ilmoittautumisen 10.10
päätyttyä sekä arvontojen 12.10 jälkeen. Jokaiselta kuudelta alueelta voi osallistua kilpailuun enintään
16 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä.
PALKINTORAHAT
FF4 mestareille
2000 €
FF4 kakkosille
500 €
FF4 esiotteluiden voittajille 500 €
FF4 esiotteluiden kakkosille 200 €

FUTSAL CUPIN KIERROSKAAVIO

Ilmoittautuminen

10.10.
mennessä

Lohkojako /
Arvonnat

12.10.

Alueiden (6 kpl)
sisäiset
karsinnat

13.10.9.12.

Aluemestareiden
karsinnat

10.-23.12.

Suunnitellut futsalalueet (6 kpl):
1)Helsinki, 2)Uusimaa, 3)Länsisuomi, 4)Tampere, 5)Keski-Suomi / Itä
/ Kaakko, 6)Vaasa / Pohjanmaat / Pohjois-Suomi
Kuuden alueen mestarit kohtaavat seuraavin otteluparein
(kotijoukkueet arvotaan):
1 – 2, 3 – 4 ja 5 – 6
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PlayOffs kierros

27.12.2018
-6.1.2019

PlayOffs vaiheessa Liigojen kauden ½-välin 3 parasta mukaan.
Arvottu Liigajoukkue asetetaan vieraskentälle, jos Liigajoukkueet
vastakkain, kotijoukkue arvotaan. (edelliskauden FF4 mestarit,
pääsevät suoraan FF4 turnaukseen):
AL mestari – Liiga A, AL mestari – Liiga B ja AL mestari – Liiga C

FF4 2019 pelataan Jyväskylässä:

Futsal Final Four
2019

16.2.2019

La

17.2.2019

Su

16.17.2.2019

11:00
13:00
15:00
17:00
20:00
11:00
13:00
15:30
18:00

Naisen välierä 1.
Miesten välierä 1.
Naisen välierä 2.
Miesten välierä 2.
Illallisgaala
Naisten esiottelu: AL pudonneet 2 joukk.
Esiottelu: AL pudonneet 2 joukk.
Naisten Finaali + palkintojenjako
Miesten Finaali + palkintojenjako

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU
Futsal Cupin osallistumismaksu on 100 € / joukkue. Maksu tulee suorittaa ilmoittautumisen yhteydessä.
Futsal Liigaseurat ry:n jäsenseurojen Liigajoukkueille (Futsal Liiga ja Naisten Futsal Liiga)
osallistumismaksu sisältyy jäsenmaksuun.
Ilmoittautuminen Futsal Cupeihin tapahtuu TASO:n kautta osoitteesta: https://taso.palloliitto.fi
1) kirjaudu joukkuetunnuksella Tasoon
2) valitse "Kilpailut"
3) valitse "Ilmoittaudu" otsikon alta "SPL Futsal 2018-19"
4) valitse haluamasi Futsal Cup avautuvasta pudotusvalikosta ja paina tallenna
5) maksa tallentamisen jälkeen sivun ohjeiden mukaisesti
Ilmoittautuminen on hyväksytty vasta kun maksu on suoritettu (FLS ry:n jäsenjoukkueilla maksu sisältyy
kausimaksuun, maksu jätetään tällöin vain tekemättä)

Taso yhteyshenkilö: Ilkka Virtanen ilkka.virtanen@palloliitto.fi Puh: 040-578 4214
OTTELUJÄRJESTELYT, OTTELUPÄIVÄ JA OTTELUSTA ILMOITTAMINEN
Kotijoukkue sopii pelipäivän ja alkamisajan yhteisymmärryksessä vierasjoukkueen kanssa oman
hallivaraustilanteensa mukaisesti kaikissa otteluissa ennen FF4 lopputurnausta. Järjestävän seuran
pitää ilmoittaa ottelupäivä, -paikka ja alkamisaika mahdollisimman pian Palloliittoon Ilkka Virtaselle (email: ilkka.virtanen@palloliitto.fi) sekä kotijoukkueen piiriin.
Kilpailun järjestäjä määrää ottelupäivän ja -paikan, mikäli seurat eivät pääse siitä sopimukseen.
JÄRJESTÄVÄ SEURA ON VASTUUSSA OTTELUAJAN JA KENTÄN ILMOITTAMISESTA MYÖS
EROTUOMARISTOLLE!
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EROTUOMARISTO – EROTUOMARIPALKKIOT
Erotuomariston määrää kahdelle ensimmäisellä kierroksella kotijoukkueen piiri. Kilpailun järjestäjä
määrää erotuomariston PlayOffs otteluihin sekä Futsal Final Four lopputurnaukseen.
Palkkiot:
Alueiden sis. karsinnat
Aluemestarien karsinnat
PlayOffs ottelut
Futsal Final Four

EUR / Erotuomari (2 tuomaria / ottelu)
45,00 €
87,00 €
Kilpailun järjestäjä hoitaa
Kilpailun järjestäjä hoitaa

Kotijoukkue maksaa erotuomareiden palkkiot ja kulukorvaukset paikan päällä suoraan erotuomareille
ellei liitto tai piiri toisin määrää. Joukkueet sopivat keskenään miten vierasjoukkue maksaa osuutensa
erotuomarikuluista (50 %) kotijoukkueelle.
TALOUS
Kts. Futsal Cupin erillismääräykset 2018-2019 (Liitteenä). Tilitys kuluista ja tuloista on tehtävä kahden
viikon kuluessa, mikäli sellaiseen on tarvetta.
PELIAIKA
Peliaika on 2 x 20 minuuttia tehokasta aikaa. Jos ottelu päättyy tasan, pelataan 2 x 5 minuutin jatkoottelu. Jos toinen joukkueista tekee enemmän maaleja jatko-ottelussa, on se voittaja. Jos peli on tasan
jatko-ottelunkin jälkeen, suoritetaan rangaistuspotkukilpailu FIFA:n ja Suomen Palloliiton ohjeiden
mukaisesti.

OTTELUPÖYTÄKIRJAT
Otteluissa käytetään Taso –tulospalvelujärjestelmää.
Järjestelmän käyttöohjeet löytyvät tarvittaessa oheisesta linkistä
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/taso-tulospalvelujarjestelman_ohjeet.pdf
PELIOIKEUS
Pelaaja voi edustaa vain yhtä seuraa ja joukkuetta Futsal Cupissa.
FUTSAL FINAL FOUR LOPPUTURNAUS
FF4 lopputurnauksessa erilliset turnaussäännöt ja turnausinfo. Nämä lähetetään myöhemmin.
CUP TIEDOTTAMINEN
Cup tiedotus ja uutisointi:
SPL futsalsivut: https://www.palloliitto.fi/futsal
Face:
Twitter:

@futsalfi
@FutsalFi

Futsalterveisin,
Futsal Liigaseurat ry
Ilkka Koskinen
Futsal Cupin turnauksen johtaja
E-mail: ilkka.koskinen@futsal.fi
Puh: 040 7009594

