ITÄINEN ALUE /FUTSAL 2020–21

PALLOLIITON ITÄISEN ALUEEN OHJEITA FUTSALKAUDEN 2020-21 ALKUUN
Jakeluna Tasoon tiedoteruksatut toimihenkilöt nuorten/lasten joukkueissa
Koronaturvallisuus
Turnausmuotoisissa tapahtumissa vastuujoukkueeksi nimetty ja yksittäisissä otteluissa kotijoukkueeksi merkitty
valvoo osaltaan, että tapahtuman/ottelun yhteydessä noudatetaan ko. tilan, paikallisten viranomaisten ja
Palloliiton ohjeita koronaturvallisuuteen.
Jokaisen yksittäisen henkilön tulee kuitenkin kantaa vastuu omasta toiminnastaan, aikuisilla luonnollisesti lisäksi
lapsistaan. Jalkapallokaudesta selvittiin komeasti kunnialla, jatketaan samaan malliin. Palloliiton koostamat
koronainfot löydät tämän linkin takaa. Niihin on syytä tutustua. Jos tulee uutta ohjeistusta viranomaisilta, niistä
tiedotetaan nopealla aikataululla.
www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/futsalin-kilpailutoiminnan-koronainfo
Futsal ja Palloliiton nettisivut
Tästä linkki futsalin kilpailutoimintaan: www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/futsal/futsalin-kilpailutoiminta
Sarja- ja muut maksut
Osallistumismaksut sarjoihin löytyvät täältä >> www.palloliitto.fi/palvelut/futsalin-saannot-maaraykset-jaohjeet/futsalkilpailujen-sarja-ja-kilpailumaksut-2020-2021
Huomaa että osallistumismaksu ei sisällä sali- eikä erotuomaripalkkioita, jotka laskutetaan tasan jaettuina kunkin
sarjan/lohkon joukkueilta. Laskutus tapahtuu kahdessa osassa ja ensimmäiset laskut tulevat joulukuun alussa
kootusti seuralle.
Otteluajat
Itäisellä alueella futsalotteluiden peliajat ovat lähes kaikissa sarjoissa/ikäluokissa pidentyneet valtakunnallisten
sääntöjen yhtenäistämisen kautta.
Peliajat löytyvät ”erityismääräyksistä” täältä >> https://www.palloliitto.fi/palvelut/futsalin-saannot-maaraykset-jaohjeet/alueellinen-kilpailutoiminta-erillismaaraykset#T3
Kaikissa tehokkaalla peliajalla pelattavissa otteluissa on joukkueilla oikeus yhteen aikalisään per pelijakso.
Pelipallo
Kaikissa 15 v ja sitä vanhempien sarjoissa käytetään normaalia futsalpalloa (FP4, paino max 400–440 g,
ympärysmitta 62–64 cm). 12–13-vuotiaissa suositellaan käytettävän pallokokoa FP3 (paino 350–390 g
ympärysmitta 55–60 cm), mutta ellei sitä ole saatavissa voidaan käyttää myös normaalipallokokoa. 11 v ja sitä
nuorempien pallokokosuositus on FP2 (paino alle 350 g, ympärysmitta alle 55 cm). Otteluun suositellaan
varattavaksi aina kaksi palloa (pelipallo ja varapallo). Näin korona-aikana pallot desinfioidaan aina otteluiden välillä.
Sähköinen pöytäkirja
Ottelupöytäkirja on käytössä kaikissa sarjoissa. Toimitsijaa varten se kannattaa tulostaa myös paperille.
Voit harjoitella tarvittaessa pöytäkirjan käyttöä kirjautumalla Tasoon ja luomalla sinne testiottelun. Tasosta löytyy
ohjeita sen käytöstä (Ohjeet-nappula joka sivulla). Testipelit häipyvät seuraavan yön aikana listaltanne.
Kirjautumislinkki Palloliiton järjestelmiin (mm. Taso ja Pelipaikka) >> www.palloliitto.fi/kirjaudu
Siivotkaa pelaajaluettelonne ja taustat poistamalla ne henkilöt listoista, jotka eivät ole enää mukana. Pelaajan voi
merkitä myös ei-aktiiviksi, jos hän on tilapäisesti poissa kuvioista esim. loukkaantumisen vuoksi.
Henkilötietoja ylläpidetään Pelipaikassa, josta ne kaksi kertaa päivässä siirtyvät Tasoon. Tietojen ajantasaisuus
edellyttää, että henkilörooli on aktiivinen Pelipaikassa, roolit pitää aktivoida vuosittain.
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Tiedottaminen
Käytämme postituslistoina suoraan Tasossa olevia tietoja. Merkitkää ”tiedoteruksi” kaikille niille taustoille, joiden
haluatte saavan joukkue-/sarjatiedotteita meiltä ja muistuttakaa henkilöitänne pitämään omat yhteystiedot (mm.
sähköposti) ajan tasalla Pelipaikassa.
Toimitsijat
Kaikissa tehokkaan peliajan otteluissa tulee olla ajanottaja ja kaikissa otteluissa tulee olla toimitsija, joka kirjaa
ottelupöytäkirjaan ottelun tilastomerkinnät. Ottelupöytäkirjanpitäjä voi olla samaan aikaan myös ajanottaja.
Toimitsijatehtävistä vastaa aina turnaustapahtumissa vastuujoukkue ja yksittäisissä otteluissa ottelun kotijoukkue.
Toimitsijatehtävistä vastuullisen joukkueen tulee tulostaa paperille ottelun pöytäkirja valmiiksi ennen ottelua
tilastomerkintöjä varten. TASO:sta tulostetun ottelupöytäkirjan puuttuessa tilastomerkinnät tulee kirjata puhtaalle
paperille. Toimitsija kirjaa ottelupöytäkirjaan maalien syntyajat, maalintekijät ja syöttäjät, erotuomarin antamat
kortit sekä kumuloituvat virheet 12 v ja sitä vanhempien sarjoissa täältä löytyvän ohjeen mukaisesti >>
https://www.palloliitto.fi/palvelut/futsalin-saannot-maaraykset-ja-ohjeet/alueellinen-kilpailutoimintaerillismaaraykset#T2
Live-seuranta on mahdollista ja toivottavaa kaikissa sarjoissa. Live-otteluseurantaa voi tehdä otteluun merkitty
kotijoukkue. Ohje sähköisen ottelupöytäkirjan käytöstä löytyy täältä:
tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/folders/35000215834
Pelipassit
Pelaajalla pitää olla aktiivinen futsalrooli, joka päivitetään Pelipaikassa. Kun vahvistatte pöytäkirjaa, herjaa ohjelma
pelaajista, joilla ei ole futsalpelipassi (rooli) voimassa. Heillä ei siis ole pelioikeutta ottelussa. Jos olette varmoja,
että pelaaja on lunastanut futsalpelipassin esim. ottelupäivänä, mutta tieto ei ole vielä siirtynyt Pelipaikasta
Tasoon, voitte laittaa hänet kokoonpanoon. Pelaajat sivulta Tasosta näet ohjeita ja merkkien selitykset.
Huomioikaa, että kun uusitte pelipassin (jalkapallo- tai futsal) kaudelle 2021, niin samalla pitää aktivoida myös
futsalrooli uudestaan.
Ohjeita Pelipaikassa toimimiseksi löytyy täältä >> https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/35000136444
Jos joukkue on peluuttanut pelipassitonta pelaaja, seuraa siitä tuloksen muutos 0–5 tappioksi. Älkää vain sortuko
kiusaukseen peluuttaa pelaajaa esim. väärällä nimellä, siitä seuraa tappion lisäksi vastuuhenkilölle toimitsijakieltoa
(plus pelaajalle pelikieltoa) minimissään kaksi kuukautta ja seuralle lisäksi minimissään 200 € sakko.
Tutustukaa sääntöihin ja määräyksiin
Täältä löytyy tarvittavia futsalsääntöjä ja -määräyksiä:
www.palloliitto.fi/palvelut/futsalin-saannot-maaraykset-ja-ohjeet
Koronatilanteen takia otteluissa ei vaihdeta puolia tauolla, vaan joukkueet pitävät samat kenttäpuolet, tekniset
alueet ja vaihtopenkit koko pelin ajan.
Tiivistelmä varsinaisten futsalin pelisääntöjen muutoksista löytyy täältä >>
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/futsalsaantojen_muutokset_-_ohje_joukkueille.pdf
Otteluohjelma
Sarjan pelitapa selviää suoraan Tasoon kirjatuista tiedoista, jotka näkyvät tulospalvelussa sarjataulukoiden alla.
Opettakaa joukkueenne pelaajatkin käymään netissä katsomassa ohjelmaa ja sarjatilannetta. Joskus saattaa käydä,
että ottelun muutos ei ole tavoittanut yhteyshenkilöä, mutta netistä löytyy aina ajantasainen tieto.
Tulospalveluna kannattaa käyttää verkkosivujen tulospalveluarkistoa ja Itäisen alueen futsalsarjat löytyvät täältä >>
https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/tulospalveluarkisto/itainen/2020-2021-futsal-itainen
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Ottelusiirrot
Alueen salipulan takia ottelusiirrot ovat käytännössä lähes mahdottomia. Ottelutapahtuma voidaan kuitenkin
siihen osallistuvien joukkueiden yhteisellä sopimuksella siirtää uuteen ajankohtaan, jos vastuujoukkue/kotijoukkue
löytää sille uuden vastaavan tasoisen salivarauksen. Siirto on hyväksytettävä alueen kilpailutoiminnolla vähintään
10 vuorokautta ennen ottelua/turnaustapahtumaa.
Erotuomarit
Itäisen alueen erotuomaritoiminto pyrkii asettelemaan tuomarit kaikkiin alueen otteluihin. 15-v ja sitä vanhempien
otteluihin asetellaan mahdollisuuksien mukaan kaksi erotuomaria ja muihin otteluihin yksi. Joillakin paikkakunnilla
tuomarimäärä on kuitenkin kovin vähäinen ja ruuhkaisissa peliviikonlopuissa näistä määrätavoitteista voidaan
joutua joustamaan.
Kilpailumääräykset 21§6: Mikäli erotuomari ei ottelun alkamishetkellä ole paikalla, on erotuomariksi valittava
pätevin saatavissa oleva erotuomari. Ellei ketään erotuomaria ole paikalla, tulee otteluun osallistuvien joukkueiden
valita erotuomariksi sopivaksi katsomansa henkilö, jonka valinnasta ei voida tehdä vastalausetta.
Olkaa joustavia ja varautukaa toimimaan säännön mukaan, niin voidaan välttyä kiusallisilta ottelusiirroilta.
Alueen erotuomareita on alkavaan futsalkauteen ohjeistettu täältä löytyvillä ohjeilla >>
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Futsal/futsalerotuomari/itainen__nain_pelataan_ohje_futsalerotuomareille_v3.pdf
Pelikielloista
Jos joku pelaajista poistetaan kentältä, älkää päästäkö häntä enää tekemisiin erotuomariston kanssa. Kohtaamiset
johtavat yleensä aina lisäpelikieltoihin. Mielellään saman tien kotiin tai ainakin katsomon nurkkaan.
Kertokaa pelaajillenne punaisen kortin seuraukset. Pelikiellossa pelaamisesta seuraa myös pelaajalle lisäpelikieltoa.
Oleellista on, ettei pelikiellossa oleva pelaaja ei pelikiellon aikana saa pelata missään joukkueessa.
Kohtuullistamista voi anoa alueen kilpailutoiminnolta, jos pelaaja pelaa useammassa joukkueessa ja pelikielto
aiheuttaisi kohtuuttoman pitkän pelikiellon toisessa joukkueessa
Epäurheilijamaisuus / Varoitussakko
Toivomme kaikkien joukkueiden ja toimijoiden käyttäytyvän rehdisti ja asiallisesti sekä antamaan
työskentelyrauhan myös erotuomareille – virheitä varmaan teemme itse kukin ajoittain. Epäasiallisesta käytöksestä
tullaan rankaisemaan sääntöjen mukaisesti.
Palloliiton erillismaksujen mukaisesti joukkueen saadessa ottelussa viisi tai sitä useampia keltaisia kortteja (suora
punainen lasketaan kahdeksi), saa joukkue 85 € sakon.
Lisätietoja
Palloliiton Itäisellä alueella kilpailutoiminnassa työskentelevät:
 Kilpailupäällikkö Veijo Vainikka, p. 0400 846 280, veijo.vainikka(a)palloliitto.fi
 Kilpailuasiantuntija Mika Järvinen, p. 040 764 0103, mika.jarvinen(a)palloliitto.fi
 Erotuomariasiantuntija Timo Onatsu, p. 043 820 0195, timo.onatsu(a)palloliitto.fi
Jäsenpalveluihin (mm. pelipassit, pelaajasiirrot) liittyvät asiat hoituvat parhaiten Palloliiton tukiportaalisivujen
kautta, https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/home
MUKAVAA JA TURVALLISTA FUTSALKAUTTA KAIKILLE!
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