FUTSAL CUPIN 2018 – 2019 ERILLISMÄÄRÄYKSET
1 § Soveltamisala.
Määräykset koskevat Futsal Cupia ja Naisten Futsal Cupia.
2 § Kiertopalkinto.
Futsal Cupin voittanut joukkue saa haltuunsa Futsal Cupin kiertopalkinnon. Joukkueen on palautettava
kiertopalkinto Suomen Palloliittoon 30.10.2018 mennessä.
3 § Osallistumisoikeus.
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-, reservija KKI-joukkueet.

4 § Pelioikeus.
Pelaaja voi edustaa vain yhtä seuraa ja joukkuetta Futsal Cupissa. Pelaaja ei voi edustaa Futsal Cupissa eri
seuraa kuin sarjassa ilman edustusoikeuden muutosta.
5 § Pelitapa ja -aika.
Futsal Cup pelataan cup -järjestelmää käyttäen.
Otteluiden peliaika on 2x20 minuuttia tehokasta peliaikaa. Jos ottelu päättyy tasan, pelataan 2 x 5 minuutin
jatko-ottelu tehokkaalla peliajalla. Jos joukkueet ovat tasoissa jatko-ottelun jälkeen, suoritetaan
rangaistuspotkukilpailu FIFA:n ja Suomen Palloliiton ohjeiden mukaisesti.
6 § Arvonta ja kotietu.
Futsal Cup pelataan cup-järjestelmää käyttäen. Kaikki otteluparit ja kotiedut arvotaan PlayOff-vaiheeseen
asti, missä Liigajoukkue asetellaan aina vierasjoukkueeksi. Mikäli PlayOff-vaiheessa vastakkain asettuu
kaksi Liigajoukkuetta, niin kotietu arvotaan.
7 § Pelipäivät.
Karsintojen otteluille kilpailun järjestäjä määrää aikavälin milloin ne tulee pelata. Aluemestarien
karsintaottelut ja PlayOff vaiheen ottelut pelataan kilpailun järjestän määrääminä päivinä.
Alkukierroksilla joukkueet sopivat keskenään ottelupäivän, -paikan ja alkamisajan ellei kilpailun järjestäjä
toisin määrää. Joukkueiden pitää ilmoittaa ottelupäivä, -paikka sekä alkamisaika mahdollisimman pian,
kuitenkin viimeistään 7 vuorokautta ennen ottelua Palloliittoon / Ilkka Virtaselle ja kotijoukkueen piiriin
erotuomariasettelua varten. Kilpailun järjestäjä määrää ottelupäivän ja -paikan, mikäli joukkueet eivät pääse
siitä sopimukseen.
Mikäli kotijoukkue ei voi järjestää ottelupaikkaa, ottelu voidaan pelata vierasjoukkueen järjestämänä. Tällöin
kotijoukkueeksi arvottu seura vastaa kuitenkin kenttävuokrasta ja erotuomaripalkkioista sekä
vierasjoukkueeksi arvottu seura omista matkakustannuksistaan.

8 § Talous.
Otteluiden talous on 50 % - 50 %. Yhteiseen talouteen kuuluvia menoja ovat kenttävuokra, erotuomarikulut,
järjestysmieskulut, yhteisesti sovitut mainoskulut ja vierailijan matkakulut 0,50 euroa/km. Yhteiseen talouteen
kuuluvia tuloja ovat yleisötulot. PlayOffs -vaiheesta lähtien kilpailun järjestäjä vastaa erotuomareiden
matkakuluista ja FF4 lopputurnauksessa kilpailun järjestäjä vastaa sekä erotuomari- että hallikuluista ja
joukkueet omista matka- yms. kuluista.
Kotijoukkue maksaa erotuomareiden palkkiot ja kulukorvaukset paikan päällä suoraan erotuomareille ellei
kilpailun järjestäjä tai piiri toisin määrää. Joukkueet sopivat keskenään miten vierasjoukkue maksaa
osuutensa erotuomarikuluista (50 %) kotijoukkueelle.
9 § Maksut.
Osallistumismaksut ovat kilpailussa kaudella 2018-2019 100 €. Mikäli seura peruu osallistumisen
ilmoittautumisen jälkeen, osallistumismaksua ei palauteta..
10 § Muut määräykset.
Futsal Cupissa ovat voimassa muutkin Suomen Palloliiton säännöt ja määräykset soveltuvin osin. Futsal
Final Four lopputurnauksessa on lisäksi omia osin edellä mainituista poikkeavia sääntöjä.

