HARRASTEJALKAPALLON
SÄÄNNÖT 2015
1.

PELIKENTÄT JA -PÄIVÄT
o

o
o
o

2.

Ottelut pelataan Joensuussa Karsikon (2 kenttää) ja Utran koulun (2 kenttää)
hiekkakentillä. Karsikon kentällä kioskia lähempänä oleva kenttä on kenttä 1.
Utrassa pukukoppia lähempänä oleva kenttä on kenttä 1.
Pelikentän koko on n. 55 x 40 m ja maalien koko 2m x 5m (pikkumaalit)
Pelipäivät: Tiistai, Keskiviikko sekä Torstai
Ottelut pelataan klo 17.45-20:45 välisenä aikana

OTTELUPALLO
o
o

3.

Ottelupallon koko on nro 5. Kotijoukkueeksi merkitty joukkue järjestää otteluun
pelipallon.
Mikäli oikean kokoista palloa ei ole saatavilla pelataan ottelu parhaalla
mahdollisella saatavissa olevalla pallolla.

PELAAJAT SEKÄ PELIOIKEUS
o
o

o
o

4.

Sarjamaksut eivät sisällä tapaturmavakuutusta vaan jokainen huolehtii itse
vakuutusturvastaan.
Joukkueessa saa olla kentällä yhtä aikaa 6 pelaajaa (maalivahti + 5
kenttäpelaajaa).
Ottelut voidaan pelata myös 7 pelaajalla (1+6) mikäli joukkueet näin keskenään
sopivat ennen ottelua.
Edestakainen vaihto on sallittu kaikissa sarjoissa. Vaihdot tulee pyrkiä
suorittamaan pelikatkojen aikana (pallo pois pelistä)
Sarjapelaajia saa joukkueessa olla kentällä yhtäaikaa enintään kaksi (2).
Sarjapelaajiksi lasketaan edustusjoukkueen pelaaja 3. divisioonasta ylöspäin.

PELAAJIEN VARUSTEET
o
o
o
o
o

Ilman paitaa ei saa pelata
Jalkapallokenkien käyttö on sallittu.
Joukkueella tulee olla yhtenäinen peliasu (numeroidut pelipaidat/liivit suotavat)
Otteluohjelmaan vierailevaksi joukkueeksi merkitty joukkue vastaa siitä, että
sillä ei ole samanvärinen peliasu kuin kotijoukkueeksi merkityllä joukkueella.
Säärisuojia suositellaan käytettäväksi.

5.

EROTUOMARISTO
o
o
o

6.

Kaikki ottelut tuomitaan yhdellä tuomarilla.
Erotuomareiden tulee raportoida ulosajoista tai muista häiriötekijöistä kilpailun
jurylle.
ETK Pallopuntari järjestää tuomarin jokaiseen otteluun.

OTTELUAIKA
o
o

7.

Otteluaika on 2 x 20 min kaikissa sarjoissa. Erien välissä lyhyt tauko.
Ottelut on aloitettava ohjelmaan merkittynä aikana tiiviin aikataulun vuoksi.

KIELLETTY PELI JA SOPIMATON KÄYTÖS
o
o

o

o

8.

Suunsoittoon, erotuomariston arvosteluun ja väkivaltaiseen peliin kiinnitetään
erityistä huomiota.
Kahta varoitusta samalle pelaajalle ei anneta, vaan toisesta varoituksesta on
seurauksena kentältäpoisto. Kentältä poisto aiheuttaa vähintään yhden ottelun
pelikiellon ja mahdollisesta lisärangaistuksesta päättää kilpailun jury.
Pelaaja poistetaan suoraan kentältä, jos hän tarkoituksellisesti käsin
pelaamalla estää pallon maaliin menon tai vastajoukkueen selvän
maalintekotilanteen.
Joukkue ei saa korvata kentältä poistettua pelaajaa uudella vaan joutuu
pelaamaan vajaalla joukkueella ottelun loppuun.

MAALIVAHTI
o

o
o

Maalivahti ei saa heittää tai potkaista käsistään palloa yli keskirajan sen
koskettamatta maata tai pelaajaa. Samoin pallon tulee koskettaa uudelleen
maata tai pelaajaa, ennen kuin pallo ylittää keskirajan maalivahdin potkaistessa
pallon peliin ns. puolivolley-potkulla.
Mikäli tätä puolenkentän sääntöä rikotaan jatkuu peli vastajoukkueen
epäsuoralla vapaapotkulla keskirajalta.
Maalivahdin on pantava pallo peliin 6 sekunnissa.
Maalivahti on poistettava suoraan kentältä, jos hän, pelaamalla palloa
tarkoituksellisesti käsin oman rangaistusalueen ulkopuolella, estää selvän
maalin tai maalintekomahdollisuuden.

9.

PALLON PALAUTTAMINEN MAALIVAHDILLE
o

o

Jos maalivahti omalla rangaistusalueellaan koskettaa palloa käsin, kun
kanssapelaaja on tarkoituksellisesti pelannut pallon jaloin hänelle, tuomitaan
rikkomuksesta epäsuora vapaapotku vastajoukkueelle rikkomuspaikasta. Jos
rikkomus tapahtuu joukkueen omalla maalialueella, suoritetaan vapaapotku
lähimmästä päätyrajan suuntaisen maalialueen rajan kohdasta.
Suoraan omasta rajaheitosta maalivahdille heitettyä palloa ei maalivahti saa
ottaa käteensä. Rangaistuksena epäsuora vapaapotku rikkomuspaikasta.

10. RAJAHEITTO
o
o

Erotuomari ratkaisee heiton teknisen suorituksen.
Heitto on suoritettava siltä kohtaa mistä pallo ylitti sivurajan.

11. PAITSIO
o

Paitsiosääntö EI OLE voimassa pienkenttäpeleissä.

12. VAPAAPOTKUT
o

Vapaapotkussa muurin on oltava 5,5 metrin päässä.

13. ALKUPOTKU
o

Aloituspotkusta ei voi tehdä suoraan maalia.

14. MAALIPOTKU
o
o

Maalipotkun voi potkaista mistä tahansa rangaistusalueelta.
Puolenkentän sääntö on voimassa myös maalipotkussa.

15. LUOVUTUKSET
o
o
o

Sarjassa sallitaan yksi luovutus. Kahdesta luovutuksesta joukkue suljetaan
sarjasta ja kaikkien joukkueen pelaamien otteluiden tulokset mitätöidään.
Luovutetun ottelun tulos on 3 – 0.
Sarjasta suljetun joukkueen suorittamia sarjamaksuja kilpailun järjestäjälle ei
palauteta.

16. OTTELUSIIRROT
o
o
o

Ottelusiirrot sallitaan vain pätevien syiden perusteella.
Ottelusiirtoa haluavan joukkueen yhdyshenkilö sopii siirrosta vastajoukkueen
yhdyshenkilön kanssa ja ilmoittaa siitä kilpailun järjestäjälle hyvissä ajoin.
Siirretty ottelu on pelattava mahdollisimman nopeasti (maks. kahden viikon
kuluessa ohjelmaan merkitystä ajasta).

17. PROTESTIT
o
o

Jos joukkue haluaa tehdä protestin ottelun tapahtumista, on siitä ilmoitettava
erotuomarille 30 min kuluessa ottelun päättymisestä.
Protestista on toimitettava jurylle kirjallinen selvitys viimeistään kaksi
vuorokautta ottelun päättymisestä.
Kilpailun juryn muodostavat: Hannu Kettunen, Ilpo Simonen ja Jari Lempessalmi

18. SARJAN VOITTAJA
o
o

o

Ottelun voitosta saa 3 pistettä ja tasapelistä 1 pisteen.
Mikäli joukkueet päätyvät alkusarjassa tasapisteisiin ratkaistaan keskinäinen
järjestys seuraavasti:
1. Maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus
2. Keskinäinen ottelu
3. Tehdyt maalit
4. Arpa.
Alkusarjojen jälkeen pelataan play-off pelit joihin pääsee sarjojen voittajat.
Mikäli Cup- tai play-off- otteluissa päädytään tasapeliin ratkaistaan voittaja
suoraan rangaistuspotkukilpailulla. Rangaistuspotkuja suoritetaan kolme (3)
kpl kummaltakin joukkueelta ratkaisuun saakka. Muuten
rangaistuspotkukilpailussa noudatetaan SPL:n sääntöjä.

19. TULOSPALVELU
o

Ottelutulokset sekä sarjatilanteet ovat nähtävissä Erotuomarikerho
Pallopuntarin kotisivuilla osoitteessa; www.pallopuntari.fi kohdassa PUULAAKI

20. SPL:N SÄÄNNÖT
o

o

Turvallisuus syistä ns. liukutaklaukset eivät ole sallittuja. Peliä jatketaan
liukutaklauksen jälkeen vastustaja epäsuoralla vapaapotkulla
rikkomispaikasta.
Muilta osin harrastesarjoissa noudatetaan Suomen Palloliiton kilpailu- ja
jalkapallosääntöjä.

ETK Pallopuntari ry

