SUOMEN PALLOLIITON KESKI-SUOMEN PIIRIN ERILLISMÄÄRÄYKSET
JA OHJEET PIIRIN JÄRJESTÄMIIN FUTSALSARJOIHIN
Määräysten sisältö
Sarjoissa noudatetaan SPL:n futsalsääntöjä ja -kilpailumääräyksiä muilta osin kuin, mitä näissä
ohjeissa ei erikseen määritellä.
1. Ikärajat nuorten otteluissa
B-pojat (02,03)

1.1.2002 ja sen jälk. synt.

C-pojat (04,05)

1.1.2004 ja sen jälk. synt.

D-pojat (06,07)

1.1.2006 ja sen jälk. synt.

E-pojat (08,09)

1.1.2008 ja sen jälk. synt. FAIR PLAY –käytäntö

F-pojat (10,11)

1.1.2010 ja sen jälk. synt. FAIR PLAY –käytäntö

B-tytöt (01,02,03)

1.1.2001 ja sen jälk. synt.

C-tytöt (04,05)

1.1.2004 ja sen jälk. synt.

D-tytöt (06,07)

1.1.2006 ja sen jälk. synt.

E-tytöt (08,09)

1.1.2008 ja sen jälk. synt. FAIR PLAY –käytäntö

F-tytöt (10,11)

1.1.2010 ja sen jälk. synt. FAIR PLAY –käytäntö

2. Peliajat
2x20 min tehokas peliaika: Miehet Kakkonen (saliaika ottelulle 120 min), yksittäiset ottelut
2x13 min tehokas peliaika: Miehet Kolmonen, Nelonen, B- ja C-pojat ja, Naiset Kakkonen,
B- ja C-tytöt (saliaika ottelulle 60 min)
2x15 min juokseva peliaika: Miehet ja Naiset harrastesarja, Cn-, D-, Dn-, E-, En- ja Fpojat sekä Cn-, D-, Dn-, E-, En- ja F-tytöt (saliaika ottelulle 40 min).
2 x 12 min tehokas peliaika: Final Four – lopputurnauksissa Cn- ja D-pojat sekä Cn- ja Dtytöt (saliaika otteluille 40 min).
Turnausmuotoisissa otteluissa jaksojen välissä on max. 3 minuutin pituinen tauko.

3. Aikalisä
Aikalisä 60 s. puoliaika/joukkue on käytössä tehokkaalla peliajalla pelattavissa otteluissa.
Valmentaja pyytää aikalisän tuomarilta ja/tai toimitsijalta.
4. Ottelupallot

Ottelut tulee pelata virallisella futsal-pallolla, jonka kotijoukkue hankkii otteluun. Kotijoukkue hankkii
kaksi (2) palloa otteluun.
5. Peliasut
Joukkueen pelaajilla on oltava yhtenäinen, numeroitu peliasu. Lyhyet urheiluhousut ovat pakollisia,
paitsi maalivahdeilla. Vierasjoukkueen tulee varautua vaihtamaan pelipaita (esimerkiksi pelaamalla
"harjoitusliiveillä"), mikäli paita muistuttaa väritykseltään liikaa kotijoukkueen pelipaitaa. Erotuomari
hyväksyy/hylkää peliasut.
6. Edustusoikeus / Pelaajaluettelointi
Joukkueiden pelaajilla on oltava futsalin pelaamiseen oikeuttava SPL:n voimassa oleva Pelipassi.
Jos seuralla on kaksi joukkuetta samassa junioreiden sarjassa, niin pelaaja ei voi edustaa kuin
yhtä joukkuetta siinä sarjassa, jossa ratkaistaan piirin mestaruus.
Ilman liiton pelipassia ja/tai vakuutusturvaa pelaavat pelaajat ovat peleissä mukana omalla
vastuullaan.
Pelaaja luetteloituu aina siihen joukkueeseen, jossa pelaa ensimmäisen virallisen ottelunsa. Kaikki
pelaajasiirrot seurojen ja omien joukkueiden välillä tapahtuvat liiton futsalin kilpailumääräysten
mukaisesti.

Jokaisen pelaajan futsaledustusoikeus tulee kirjata Pelipaikka-järjestelmään pelaajan
seuran toimesta ja pelaajalla tulee olla merkittynä pelaajarekisterijärjestelmässä lajiksi
futsal. Keski-Suomen piirin futsalsarjoissa (mukaan luettuna miesten alueellinen
Kakkonen) ei ole käytössä Palloliiton futsalin kilpailumääräysten 23§ f-kohdan
laiminlyöntiin liittyvää rangaistusta. (23 § kohta 2). Kyseisen pykälän f-kohdan laiminlyönti
voidaan käsitellä kuitenkin erillisenä kurinpitoasiana.
7. Henkilökohtaiset rangaistukset
Ottelussa suorasta kentältäpoistosta (punainen kortti), on seurauksena kahden (2) seuraavan
ottelun pelikielto. Jos kuitenkin pelaaja poistetaan kentältä siksi, että hän estää maalin tai ilmeisen
maalintekotilaisuuden pelaamalla palloa tarkoituksella käsin (koodi K), seurauksena on yhden
ottelun pelikielto. Kahta keltaista korttia ottelussa seuraa punainen kortti ja yhden (1) ottelun
pelikielto. Punaisesta kortista seuraa lisäksi 2 min. joukkuerangaistus. Joukkueet ovat vastuussa
rangaistusten noudattamisesta. Muista rangaistuksista ja varoituksista pidetään kirjaa vain ko.
ottelun ajan erotuomarin ja toimitsijan toimesta. Futsalin miesten kakkosessa varoitusten
kertyminen aiheuttaa pelikiellon seuraavasti: kolme henkilökohtaista varoitusta aiheuttavat yhden
ottelun pelikiellon. Pelikielto on kärsittävä seuraavassa saman sarjan ottelussa. Seuraavat kolme
henkilökohtaista varoitusta aiheuttavat taas yhden ottelun pelikiellon, jne.
8. Kumuloituvat virheet (pelattaessa tehokkaalla peliajalla)

Miesten Kolmosessa ja Nelosessa, naisten Kakkosessa sekä B-, ja C-pojissa sekä B-, ja Ctytöissä, ja Cn- ja D-poikien sekä Cn- ja D-tyttöjen final four-turnauksissa on käytössä kumuloituvat
virheet seuraavasti:


kummallakin puoliajalla erikseen, neljä (4) ensiksi kertynyttä kumulatiivista rikkomusta, jolloin
vapaapotkussa eteen saa tehdä muurin



kummallakin puoliajalla erikseen viidennestä ja sen jälkeen kertyneistä kumulatiivisista rikkomuksista
suoritetaan suora vapaapotku ilman muuria

9. Joukkueiden tehtävät otteluissa
Otteluihin on nimetty kotijoukkue (otteluparissa ensimmäisenä mainittu joukkue), jonka tehtäviin
kuuluu piirin järjestämissä otteluissa (ks. miesten Kakkosen tarkennukset erikseen alempana):


nimetä ja hoitaa toimitsija ns. kotiotteluihinsa, joissa joukkue ensin mainittuna ja huolehtia siitä, että
toimitsija tietää etukäteen tehtävänsä ja hänellä on tarvittavat varusteet ja välineet (kello, kynä,
paperi)



tulostaa Taso -järjestelmästä ottelun paperinen kokoonpanolista kahtena kappaleena luovutettavaksi
ottelun erotuomarille 15 minuuttia ennen pelin alkua



hoitaa otteluun tarvittaessa erotuomari, jollei sitä ole nimetty piirin toimesta tai erotuomari on jonkin
muun syyn vuoksi estynyt



ilmoittaa ottelun lopputulos Taso –järjestelmään tai piirin erikseen ilmoittamaan järjestelmään
viimeistään seuraavana päivänä niistä peleistä, joissa oma joukkue on merkitty kotijoukkueeksi.



yleinen järjestyksen ylläpito pelipaikalla (katsomo, pukukopit)



mikäli kyseessä päivän ensimmäinen peli, kummankin pelaavan joukkueen tulee varautua pelikentän
kuntoon laittoon ajoissa



mikäli kyseessä päivän viimeinen peli, kummankin pelaavan joukkueen tulee varautua siirtämään
pelikentältä kaikki ylimääräiset varusteet pois ennen seuraavan vuoron alkua



yleinen järjestyksen ylläpito ja pelikentästä huolehtiminen kuuluu aina turnaukseen nimetylle
vastuujoukkueelle, mikäli tällainen on turnaukseen nimetty (muulloin vastuussa kotijoukkueeksi
merkitty joukkue)



kotijoukkueen on päivitettävä Taso –järjestelmään kaikki tilastotiedot 24 tunnin kuluessa ottelun
päättymisestä

Kotijoukkue on aina otteluparissa ensimmäisenä mainittu joukkue, on kyseessä sitten
yksittäinen sarjaottelu tai ottelu turnauksessa.
Vierasjoukkueen velvoitteet:


tulostaa Taso –järjestelmästä ottelun paperinen kokoonpanolista kahtena kappaleena
luovutettavaksi ottelun erotuomarille 15 minuuttia ennen pelin alkua



päivittää kokoonpanotietoihin omaa joukkuetta koskevat pelaajamuutokset Taso -järjestelmään
välittömästi ennen ottelutilastojen syöttämistä, mikäli niitä on tullut tulostamisen jälkeen

Miesten Kakkosessa muuta huomioitavaa

Kotijoukkueen velvoitteet:


tulostaa Taso -järjestelmästä peliin kokoonpanolistan kolmena (3) kappaleena



järjestää ottelupalloja kaksi (2) kpl, kirjoitusvälineet ja varalta kellon, josta peliaikaa seurataan (mikäli
salissa ei ole pelikelloa)



järjestää kaksi (2) toimitsijaa otteluun, joista toinen on ottelupöytäkirjan pitäjä ja toinen on ajanottaja



varmistaa etukäteen seitsemän (7) vuorokautta ennen peliä, että otteluun määrätyt tuomarit sekä
vierasjoukkue ovat varmuudella tietoisia ottelun ajankohdasta (ns. otteluilmoitus)



päivittää Taso –järjestelmään ottelun kaikki tilastotiedot 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä



ilmoittaa välittömästi pelin päätyttyä ottelun lopputuloksen Taso -järjestelmään



Otteluilmoituksessa on mainittava:
o

ottelupaikka (salin nimi ja osoite),

o

ottelun alkamisaika,

o

lämmittelyä varten varattu aika, ja

o

kotijoukkueen peliasun väritys (kenttäpelaajien ja maalivahdin paita, housut, sukat)

Vierasjoukkueen velvoitteet:


tulostaa Taso -järjestelmästä peliin kokoonpanolistan kolmena (3) kappaleena



päivittää kokoonpanotietoihin omaa joukkuetta koskevat pelaajamuutokset Taso -järjestelmään
välittömästi ennen ottelutilastojen syöttämistä, mikäli niitä on tullut tulostamisen jälkeen

10. Ottelupöytäkirja
Ottelupöytäkirjaa pidetään kaikista otteluista ja ottelun erotuomarin vastuulla on hyväksyä
pöytäkirja Taso -järjestelmässä (mahdollisista raporteista lähetettävä sähköpostitse tieto piiriin) 48
tunnin kuluessa ottelun päättymisestä. Ottelupöytäkirjaa ei saa hyväksyä erotuomarin toimesta,
mikäli pöytäkirja on puutteellinen. Joukkueet täyttävät ottelupöytäkirjaan Taso –järjestelmässä
omat kokoonpanotietonsa ennen ottelua ja kotijoukkue täyttää pelin päätyttyä 24 tunnin sisällä
ottelupöytäkirjaan vaaditut tilastotiedot sekä vastaa ottelun lopputuloksen ilmoittamisesta.
Kumpikin joukkue tulostaa Taso –järjestelmästä pelipaikalle kokoonpanot kolmena (3) kappaleena.
Se joukkue, joka viimeksi tulostaa kokoonpanotiedot saa tulostettuun versioon näkyville
kummankin joukkueen kokoonpanon ja tämä on ottelussa käytettävä virallinen pöytäkirjan pohja,
jonka kumpikin pelaava joukkue allekirjoittaa ennen pelin alkua – tähän tehdään myös tarvittavat
kokoonpanomuutokset, mikäli sellaisia tulee viime hetkillä. Kaikki viime hetken
kokoonpanomuutokset on käytävä oman joukkueen osalta päivittämässä Taso –järjestelmään
välittömästi (viimeistään heti pelin jälkeen), jotta Taso –järjestelmään on mahdollista syöttää
ottelun tilastotiedot oikeille pelaajille.
Ottelupöytäkirjaan saa nimetä max. 14 pelaajaa.
Joukkueiden edustajien tulee allekirjoittaa Taso –järjestelmästä tulostettu ottelussa pelaavien
joukkueiden kokoonpanolista aina ennen ottelun alkua.

Ottelutuloksen, -tilastojen ja kokoonpanotietojen ilmoittamisen laiminlyönnistä seuraa 50 euron
rikemaksu.
11. Pisteet, luovutukset ja sarjasta sulkeminen
Voitosta saa kolme (3) pistettä ja tasapelistä yhden (1) pisteen. Luovutusvoitto kirjataan numeroin
5-0. Joukkue suljetaan sarjasta kahden luovutuksen jälkeen.
Yksittäisinä otteluina pelattavissa kilpasarjoissa ei sallita lainkaan luovutuksia vaan joukkue
suljetaan sarjassa välittömästi. Muissa turnausmuotoisina pelattavissa sarjoissa sallitaan yhden
turnauspäivän luovuttaminen, mutta kahden turnauspäivän luovuttamisesta joukkue suljetaan
sarjasta.
Luovutusmaksut yksittäiset ottelut:
 ensimmäisen ottelun luovutus: 200 euroa sekä erotuomari- ja salikulut ja sarjasta sulkeminen

Luovutusmaksut turnausmuotoiset sarjat:
 ensimmäisen ottelun tai yhden turnauspäivän luovutus: 100 euroa sekä erotuomari- ja salikulut
 toisen turnauspäivän luovutus kokonaan (tai yhden ottelun luovutus toisessa turnauksessa
aiemman yhden ottelun luovutuksen tai kokonaisen turnauspäivän luovutuksen lisäksi): 100
euroa sekä erotuomari- ja salikulut ja sarjasta sulkeminen

Mikäli sarjan otteluohjelma on tehty ja joukkue luovuttaa jonkun ottelun, turnauksen tai luopuu
sarjasta, laskutetaan pelaamatta jääneistä otteluista kertyvät salivuokrat tasattuina kaikille samaa
sarjaa pelaaville joukkueille, myös luopuneelle joukkueelle tai joukkueelle, joka ei pelipaikalle
saapunut.
12. Sijoitukset sarjoissa
Piirin sarjoissa joukkueiden sijoitus ratkeaa tasapisteisiin päädyttäessä seuraavasti:
a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen 1) pisteet, 2)
maaliero, 3) tehdyt maalit, 4) koko sarjan maaliero, 5) koko sarjan tehdyt maalit, 6) Arpa
b) sarjassa pelattujen otteluiden maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus (mikäli
erotus sama, niin seuraavaksi ratkaisee tehtyjen maalien määrä). Jos maalierovertailussa
vaikuttaa erotukseen jonkun joukkueen luovutusvoitto, niin luovuttaneen joukkueen kaikkien
otteluiden lopputulokset jätetään huomioimatta maalierovertailussa.
13. Palkitseminen
Piirin futsal-sarjoissa B-, C- ja D-pojat sekä B-, C- ja D-tytöt palkitaan piirin mestaruuden voittava
joukkue pokaalilla. Muissa sarjoissa ei suoriteta palkitsemisia.
14. Erillisluvat

Junioreiden sarjoissa saa joukkueella olla kaksi (2) yli-ikäistä pelaajaa merkittynä
ottelupöytäkirjaan, joista vain yksi (1) saa olla kentällä. Yli-ikäiset merkitään pöytäkirjaan Ykirjaimella. Lisäksi yli-ikäisillä tulee olla oikeassa käsivarressa samanlainen, selvästi erottuva
merkki, esimerkiksi teippi. Kesän sarjoihin myönnetyt yli-ikäisyysluvat ovat voimassa myös
futsalsarjoissa. Yli-ikäisluvat tulee anoa piiristä.
15. Maalivahdin pelin avaaminen
Kaikissa ikäluokissa on käytössä futsalsääntöjen mukainen avaus.
Kuitenkin Dn-junioreissa ja nuoremmissa ikäluokissa maalivahti saa vapautettuaan pallon
hallinnastaan tai käynnistettyään pelin koskea uudestaan palloon muilla kehon osilla paitsi käsillä,
vaikka vastapelaaja ei ole koskenut palloon. Huom! Neljän sekunnin sääntö on silti voimassa, kun
pallo on maalivahdin pelattavana omalla kenttäpuoliskolla.
16. Rangaistus- ja vapaapotkujen suorittaminen peliajan päättymisen jälkeen
Rangaistuspotkut ja kumuloituvista virheistä aiheutuneet vapaapotkut (10m) suoritetaan
juoksevalla peliajalla pelattavissa otteluissa siitä huolimatta vaikka peliaika on päättynyt. Ottelu
päättyy, kun potku on suoritettu.
17. Vastalauseet
Vastalausemaksu aikuisten ja nuorten sarjoissa määräytyy ”piirin maksut” –taulukon mukaan.
Vastalause tehdään futsalin kilpailusääntöjen mukaan. Maksu palautetaan, jos vastalause
hyväksytään. Maksun suorittaa tällöin hävinnyt osapuoli. Piirin kilpailupäällikkö/kurinpitovaliokunta
käsittelee mahdolliset vastalauseet.
18. Ottelusiirrot
Salivuorotilanteesta johtuen ottelusiirrot ovat kiellettyjä ilman erittäin pätevää syytä. Mikäli ottelu
joudutaan siirtämään, niin pelaavat joukkueet järjestävät ottelulle uuden alkamisajan ja salin.
Ottelua siirtävän joukkueen velvollisuutena on peruuttaa vanha salivaraus kunnalta / kaupungilta
sekä piiriltä. Ottelusiirtoa haluava joukkue on velvollinen varaamaan salin uudelle ottelun
ajankohdalle ja tarvittaessa korvaamaan vastustajajoukkueelle siirrosta aiheutuneet ylimääräiset
matkakulut sekä hoitamaan erotuomarin siirrettyyn otteluun ja maksamaan ao. ottelun
erotuomaripalkkion. Siirto on hyväksytty vasta sen jälkeen, kun vastustajajoukkue on hyväksynyt
siirron ja kun piiristä on vahvistettu ottelun uusi ajankohta. Ottelusiirtoa haluavan joukkueen
velvollisuus on järjestää siirrettyyn otteluun uusi erotuomari. Siirrettävät ottelut on pelattava ennen
sarjan viimeistä kierrosta. Otteluiden siirtomaksut ”piirin maksut” –taulukon mukaan. Ottelusiirron
vuoksi pelaamatta jääneen ottelun mahdollinen salivuokra ja mahdolliset erotuomarikulut
huomioidaan sarjan joukkueilta laskutettavien salivuokrien tasauslaskussa kauden päätyttyä.
19. FAIR PLAY –käytäntö

Dn –junioreiden ja nuorempien ikäluokkien otteluissa noudatetaan FAIR PLAY -käytäntöä.
Ottelussa viisi (5) maalia tappiolla (5-0, 6-1, 7-2 jne.) oleva joukkue voi ottaa yhden (1)
”lisäpelaajan” kentälle. Vastaavasti ”lisäpelaajan” on tultava pois kentältä, kun maaliero on
pienentynyt kahteen (2) maaliin (5-3, 6-4, 7-5 jne.).
20. Karsinta liiton sarjaan
Miesten II divisioonan voittaja pääsee karsimaan futsal-ykköseen. Karsintapaikkaa tarjotaan
järjestyksessä kolmelle parhaalle joukkueelle, mikäli sarjan voittaja ei ole halukas osallistumaan
nousukarsintaan. Jos futsal-ykköseen tulee lisäpaikka täytetään se liiton täydennysmenettelyn
mukaan.
21. Erotuomareiden ja toimitsijoiden laiminlyöntisakko
Mikäli otteluun piirin erotuomariasettelijan toimesta määrätty erotuomari (tai toimitsija) laiminlyö
hänelle määrätyt tehtävät, jää pois hänelle määrätystä ottelusta tai jättää toimittamatta
ottelupöytäkirjat kohtuullisen ajan (7 vrk/ottelu tai turnaus) kuluessa piirin toimistoon, määrätään
rikkoneelle taholle rikesakko jokaisesta laiminlyödystä ottelusta/tehtävästä erikseen ”piirin maksut”
–taulukon mukaan.
22. Muut asiat
Turnauksina (useampi ottelu samassa sarjassa saman päivän aikana) pelattavissa sarjoissa
kertyneet maksut salivuokrista ja erotuomaripalkkioista lasketaan yhteen. Salivuokrat ja
erotuomaripalkkiot tasataan samansuuruiseksi summaksi kaikkien samaa sarjaa pelanneiden
joukkueiden kesken turnauksissa, riippumatta siitä kuinka monessa ottelussa joukkue on merkitty
ns. kotijoukkueeksi. Piiri laskuttaa joukkueilta kertyneet salivuokrat ja erotuomaripalkkiot (myös
sarjasta luopunut joukkue osallistuu salivuokrien ja erotuomaripalkkiolaskujen tasaukseen).
Yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa kotijoukkue maksaa aina salivuokran ja
erotuomaripalkkiot omista kotiotteluistaan. Mikäli vierasjoukkue luovuttaa yksittäisinä otteluina
pelattavan ottelun, vastaa vierasjoukkue ottelusta aiheutuneista salivuokra- ja erotuomarikuluista.

