Palloliiton Keski-Suomen piirin ohjeita peli-iltaturnauksiin (pienkenttäsarjat)

Otteluohjelmat
Otteluohjelmat sarjoittain löytyvät myös Palloliiton uusilta nettisivuilta osoitteesta
www.palloliitto.fi/tulospalvelu. Sivulta avautuvasta valikosta kohdasta ”VALITSE SARJA”
valitsette Jalkapallo –sanan alta ensin joko ”Miehet”, ”Naiset”, ”Pojat” tai ”Tytöt” ja tämän
jälkeen valitset piiriksi ”Keski-Suomi” ja tämän jälkeen pääset valitsemaan sarjan, johon
joukkueenne on ilmoitettu.
Joukkueiden yhteyshenkilöt löytävät helpoiten oman joukkueensa sarjan pelit kirjautumalla
omalla Pallo-ID:llä ja salasanalla joukkueen sivuille Taso –järjestelmässä osoitteessa
taso.palloliitto.fi ja valitsemalla avautuvasta oman joukkueen näytöstä ”ottelut”.
Otteluohjelmat on käännetty näkymään myös ”vanhalle näytölle” osoitteessa
https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/tulospalveluarkisto/keski-suomi/2019-jalkapallokeski-suomi?&ksjalkapallo2019 ja täältä löytyvät myös peli-iltojen vastuujoukkueet.
Peli-iltasarjojen vastuu-/järjestäjäjoukkueet
Jokaisessa peli-iltasarjan turnauksessa (mukana neljä joukkuetta ja joukkueet pelaavat
turnauksessa kaksi ottelua toisiaan vastaan) on kullakin joukkueella vuorollaan vastuu- eli
järjestelyvuoro. Joukkueen velvollisuutena on tällöin huolehtia siitä, että ottelutapahtumat
sujuvat moitteettomasti ja vastuujoukkueen tehtävänä on järjestää kaikkiin yhden
turnauksen neljään otteluun erotuomari tai pelinohjaaja. Lisäksi vastuujoukkue voi
järjestää tapahtumaan pienimuotoisen puffetin niin halutessaan.
Vastuujoukkueet löytyvät täältä: https://www.palloliitto.fi/ottelut-jasarjat/tulospalveluarkisto/keski-suomi/2019-jalkapallo-keski-suomi?&ksjalkapallo2019
Vastuujoukkueen nimi löytyy aina kunkin peli-iltaturnauksen aikataulun yläpuolelta.
Ottelut ja peli-iltojen vastuujoukkueet pysyvät hyvin valveilla, jos samaan peliiltaturnaukseen osallistuvat joukkueet viestittelevät ja varmistelevat keskenään, että kaikki
on kulloinkin hoidettu ohjeiden mukaisesti. Muiden joukkueiden yhteystiedot löytyvät
sarjojen otteluohjelmista esimerkiksi halutun joukkueen nimeä klikkaamalla.
Toimihenkilöiden kirjautuminen Taso -järjestelmään
Kaudelle 2019 Tasoon kirjautuminen on muuttunut Pallo-ID:llä tehtäväksi
(joukkuetunnus ei ole enää käytössä), joten jokaista joukkuetta/seuraa pyydetään
varmistamaan että tarvittavilla henkilöillä on pääsy joukkueen sivulle (mm.
pelaajalistojen ja ottelupöytäkirjojen täyttäminen). Joukkueen pääkäyttäjä pystyy
jakamaan käyttöoikeuksia tarvittaessa muillekin Pelipaikkaan ensin rekisteröityneille
joukkueen toimihenkilöille. Lisätietoa kirjautumisen muutoksesta ja sähköisestä
pöytäkirjasta löydät linkistä https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/tasoohjeet-2019-sahkoinen-poytakirja
Virheet otteluohjelmassa

Mikäli otteluohjelmissa on jotain ongelmia, niin lähettäkää asiasta sähköpostilla tietoa
osoitteeseen kilpailu.keski-suomi@palloliitto.fi ja odotelkaa tämän jälkeen rauhassa
vastausta tai ongelman korjaamista suoraan otteluohjelmaan.

Ottelumuutokset
Mikäli otteluohjelmaa haluatte muuttaa, niin älkää laittako tästä ensimmäisenä sähköpostia
piiriin – ottelumuutokset on sovittava kaikkien peli-iltaan osallistuvien joukkueiden kanssa
ensin keskenään ja oltava yhteydessä kenttää hallinnoivaan tahoon (peruttava vanha
ajankohta ja pyydettävä uutta ajankohtaa). Kun ottelumuutos on edellä mainittujen tahojen
kanssa sovittu, niin sitten ilmoitus uudesta ajankohdasta osoitteeseen kilpailu.keskisuomi@palloliitto.fi.
Vastustajan yhteystiedot näkyvät Taso –järjestelmässä ja kirjautumissivu joukkueen sivulle
on https://taso.palloliitto.fi. ”Ottelut” -välilehdeltä listasta löydätte sen ottelun, josta haluatte
ottaa vastustajan yhteyshenkilöön yhteyden otteluajan sopimista varten.
Peli-iltasarjoissa joukkueiden keskenään sopimista ottelumuutoksista ei peritä
ottelusiirtomaksua.
Ottelumuutokset päivittyvät viiveellä peli-iltasarjoissa ohjelmiin, mutta mikäli muutos on
hoidettu ohjeen mukaisesti, niin pelit voitte pelata sopimananne ajankohtana joka
tapauksessa. Näistä muutoksista ei lähetetä enää erikseen vahvistusta pelaaville
joukkueille, vaan muutokset päivitetään sarjan otteluohjelmaan suoraan.
Mikäli yksittäinen joukkue on ilmoitettu useampaan kuin yhteen sarjaan mukaan ja
joukkueen otteluita osuu samoille päiville eri sarjoissa, niin lähtökohta on se, että
joukkueella on oltava riittävä määrä pelaajia, jotta pelaaminen samanaikaisesti kahden eri
sarjan pelejä onnistuu. Mikäli tässä tapauksessa joukkue on halukas siirtämään
otteluitaan, niin ottelumuutoksissa toimitaan edellä kerrotun ottelumuutosohjeistuksen
mukaisesti.
Ohje ottelumuutoksiin löytyy myös täältä:
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Alueet/k-s_piirin_ohje_ottelusiirtoihin.pdf
Huom! Otteluita saattaa joskus livahtaa samalle pelikentälle useammassa sarjassa
samanaikaisesti, joten kannattaa tarkastaa huolella omien pelien osalta pelikentän
varaustilanne. Mikäli jostakin syystä käy niin, että otteluita on aseteltu pelikentälle
samanaikaisesti, niin otteluiden pelaamisessa marssijärjestys on seuraava: 1) kilpasarjat
(vanhemmista ikäluokista alaspäin), 2) peli-iltasarjat (vanhemmista ikäluokista alaspäin).
Jos ottelumuutoksia joudutaan tekemään piirin toimistolta suoraan, niin piiristä lähetetään
sähköpostilla tieto muutoksista kaikille pelaaville joukkueille.

Ottelupöytäkirjan täyttäminen
Peli-iltasarjoissa ei tehdä enää käsin kirjoittamalla ottelupöytäkirjoja ja ottelupöytäkirjoja ei
lähetetä postissa piirin toimistolle. Kaikki ottelupöytäkirjat täytetään sähköisesti Taso –
järjestelmään. Jokaisella sarjoissa mukana olevalla joukkueella on oltava

joukkueenjohtaja (= joukkueen yhteyshenkilö), joka vastaa joukkueenne pelaajalistan ja
ottelupöytäkirjan täyttämisestä. Tältä pelaajalistalta on poimittava aina jokaiseen sarjanne
otteluun kokoonpanolista. Kun kokoonpanon olette ottelunne kohdalle Taso -järjestelmään
täyttäneet, niin joukkueenne kokoonpano on aina vahvistettava Taso-järjestelmässä
ennen pelin alkua. Muistakaa myös lisätä joukkueenne tietoihin kaikki toimihenkilöt!
Joukkueiden on ehdottomasti tutustuttava Taso –järjestelmän käyttöohjeisiin huolellisesti –
älkää jättäkö tätä tutustumis- ja opetteluvaihetta viime tippaan.
Kotijoukkueen on ottelun jälkeen kirjauduttava Taso –järjestelmään ja ilmoitettava
järjestelmään ottelun lopputulos! Mikäli ottelun kokoonpanolistaan tulee viime hetken
muutoksia ja pelaajia on lisättävä kokoonpanoon, niin uudet nimet on päivitettävä
ottelupöytäkirjaan ennen kuin se vahvistetaan. Myös vierasjoukkueen on vahvistettava
ottelupöytäkirja samalla tavalla ennen pelin alkua!
Maalintekijöiden lisääminen ottelupöytäkirjaan ei peli-iltasarjoissa ole pakollista, mutta
suositeltavaa.
Valitettavasti tässä yhteydessä on myös muistutettava ikävämmästä asiasta.
Piirissämme kunnostautuu noin kymmenkunta joukkuetta joka kausi suhtautumalla
välinpitämättömästi ottelupöytäkirjojen täyttöön ja päivittämiseen – tämän kun
kertoo joukkueen pelien määrällä, niin ollaan jo sadassa ongelmassa vuosittain.
Alkavalla kaudella on piirissä käytössä 50 euron rikemaksu ottelupöytäkirjan
pelaajatietojen ja tulosten ilmoittamatta jättämisestä. Ottelupöytäkirja on ainoa
virallinen dokumentti yksittäisestä jalkapallo-ottelusta ja viime kädessä juridinen
vastuu ottelupöytäkirjan oikeellisuudesta on pelaavilla joukkueilla. Peli-iltasarjoissa
on 24 tuntia aikaa ottelusta hoitaa ottelupöytäkirja kuntoon.
Huom! Kun viimeistelette ottelupöytäkirjan pelin jälkeen kuntoon, niin joukkue ei
saa kuitata ottelupöytäkirjaa Tasossa tilaan ”Tarkistettu” – eli tuohon nappiin eivät
joukkueet saa koskea! Joukkueiden viimeinen merkintä Tasossa ottelupöytäkirjan
tilaan on ”Pelattu”!!!

Joukkueiden yhteystiedot
Joukkueiden yhteystiedot löytyvät sarjan otteluohjelmasta sarjataulukosta (tai niissä
sarjoissa, joissa sarjataulukoita ei julkaista, otteluohjelmasivulta sarjan joukkueiden
listauksesta) tai sarjan otteluohjelmasta haluttua joukkueen nimeä klikkaamalla.
Joukkueen omat yhteystiedot toimihenkilöidenkin osalta on pidettävä ajan tasalla
jatkuvasti. Joukkueen oma seura vastaa siitä, että yksittäisen joukkueen yhteystiedot ovat
ajan tasalla.
Yhteystietoihin on lisättävä jokaiselle joukkueen yhteyshenkilölle sekä sähköpostiosoite
että matkapuhelinnumero, joka tulee näkyä sarjan otteluohjelmassa joukkueen nimen
yhteydessä.

Toimihenkilöiden lisääminen ottelupöytäkirjaan

Jokaisella joukkueella on oltava vähintäänkin yksi toimihenkilö joukkueessa ja hänen
nimensä on oltava myös ottelupöytäkirjassa. Toimihenkilöitä voi olla useampiakin
(valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja jne.) ja jokaisen toimihenkilön tulee olla ensin
rekisteröitynyt Pelipaikka –järjestelmän kautta Taso –järjestelmään seuraavan ohjeen
mukaisesti:
https://www.palloliitto.fi/valmentajat-ja-toimihenkilot-tasoon

Pelinohjaajat / erotuomarit
Jokaisen peli-iltaan vastuujoukkueeksi merkityn joukkueen on vuorollaan järjestettävä
omaan vastuupeli-iltaturnaukseensa kaikkiin otteluihin (4 ottelua) erotuomarit tai
pelinohjaajat. Erotuomareiden yhteystietoja löytyy täältä (sivun alalaidasta):
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/keski-suomi/erotuomaritoiminta.
Kannattaa kuitenkin huomioida, että kyseiseltä listalta löytyvistä erotuomareista suurin osa
on jo täystyöllistetty piirin kilpasarjojen otteluissa. Peli-iltaotteluita voivat tuomita E11ikäluokassa ja nuoremmissa myös pelinohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt ja tiukan
paikan tullen kokeneemmat jalkapallosääntöihin hyvin perehtyneet toimijat. Omasta
seurasta kannattaa kysellä apua omien peli-iltaturnausten erotuomaritehtävien
hoitamiseen. Piirin pelinohjaajakoulutuksesta lisätietoa täältä:
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/keskisuomi/erotuomaritoiminta/pelinohjaajakoulutus

Pelinohjaajien / erotuomareiden nimet
Jokaisen peli-iltaturnauksen vastuujoukkueen on pidettävä muistissa oman vastuupeliiltansa kaikkien otteluiden pelinohjaajien / erotuomareiden nimet ja yhteystiedot. Ne tulee
löytyä vastuujoukkueen yhteyshenkilöltä, kun piiristä nimiä tarvittaessa tiedustellaan.
Tällainen tilanne on esimerkiksi jokin ylilyönti ottelussa, josta tarvitaan lisäselvitystä –
tällöin ottelun tuominneen henkilön nimi on saatava pikaisesti piiriin. Taso-järjestelmään
ottelupöytäkirjoihin eivät joukkueet pysty pelinohjaajien / erotuomareiden nimiä suoraan
kirjaamaan.

Joukkueen puuttuminen peli-iltaturnauksesta / joukkueen poissaolo
Jokaisella joukkueella on vastuu osallistua otteluohjelmaan merkittyyn peli-iltaturnaukseen.
Mikäli joukkue ei jostakin syystä pääse paikalle, niin joukkueen velvollisuutena on ilmoittaa
asiasta viipymättä kaikille samaan peli-iltaturnaukseen osallistuville muille joukkueille.
Mikäli poissaolo on äkillinen, niin jäljelle jäävät kolme (3) joukkuetta voivat pelata tästä
huolimatta kukin kaksi (2) ottelua illan aikana siten, että vastuujoukkue pelaa aina
ensimmäisessä ja kolmannessa ottelussa ja pitempimatkalaisin vierasjoukkueista pelaa
ensimmäisessä ja toisessa ottelussa sekä toinen vierasjoukkueista pelaa toisessa ja
kolmannessa ottelussa. Tästä aina sähköpostia osoitteeseen kilpailu.keskisuomi@palloliitto.fi heti pelien jälkeen, jos näin pääsee tapahtumaan. Peli-illoista
poissaolosta on säädetty rikemaksu.

Piirin erillismääräykset
Piirin jalkapallosarjojen erillismääräyksistä löytyy runsaasti tärkeätä tietoa. Yksittäiset
ottelut ovat ne, joista puhutaan kilpasarjoina. Piirin kilpailutoiminnan alle kuuluvia sarjoja
ovat myöskin kaikki peli-iltasarjat. Erona on vain se, että yksittäisinä otteluina pelattavissa
sarjoissa ratkaistaan piirin mestaruudet (pois lukien E11-pojat, jossa mestaria ei vielä
ratkaista).
Piirin erillismääräykset, kuten myös kaikki muutkin ohjeet ja määräykset löytyvät täältä:
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/keski-suomi/ohjeet-saannot-ja-maaraykset

Tasolohkot
5v5 pelimuodolla pelattaviin sarjoihin (ja mahdollisesti joihinkin yksittäisiin sarjoihin) on
voinut ilmoittautua tasolohkoihin. Tasolohkot on muodostettu, mikäli kullekin tasolle on
tullut riittävästi ilmoittautumisia – muussa tapauksessa tasolohkot on yhdistetty.

Kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysluvat
Kaksoisedustuksella tai yli-ikäisyysluvalla pelaavat pelaajat saa kirjattua oman joukkueen
kokoonpanotietoihin pelaajan omalla Pallo-ID –tunnuksella. Pelipassiasioissa (pelaajan
pallo-id) yhteys aina tarvittaessa piirin Pelipaikka –järjestelmästä vastaaviin henkilöihin.
Kaksoisedustuksista lisätietoa täältä:
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/keski-suomi/ohjeet-saannot-jamaaraykset/kaksoisedustusluvat
Yli-ikäisyysluvista lisätietoa täältä:
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/keski-suomi/ohjeet-saannot-ja-maaraykset/yliikaisyysluvat

Viimeiset ilmoittautumispäivämäärät peli-iltasarjoihin
Kevätkierroksen peli-iltasarjoihin viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on aina 15.3. ja
syyskierroksella uusien joukkueiden osalta 15.6. Ilmoittautumiset hoitaa aina seura
kaikkien omien joukkueidensa osalta. Ilmoittautuminen avataan aina noin 2 viikkoa ennen
viimeistä mahdollista ilmoittautumispäivämäärää. Syksyn sarjoihin ilmoitettavasta
uudesta joukkueesta tai tasoa vaihtavasta joukkueesta tai sarjasta luopuvasta
joukkueesta on lisäksi aina lähetettävä viesti sähköpostilla samassa yhteydessä
osoitteeseen kilpailu.keski-suomi@palloliitto.fi. Mikäli sähköposti-ilmoitusta pyydettyyn
osoitteeseen ei tule, niin uuden joukkueen tai sarjaa/tasolohkoa vaihtavan joukkueen
mukaantulo syksyn sarjoihin ei ole mahdollista!

Piirin sarjoihin ilmoittautuneet joukkueet

Kaikki piirin tai alueellisiin sarjoihin ilmoitetut joukkueet löytyvät täältä:
https://taso.palloliitto.fi/taso/ilmoittautuneet.php?turnaus=ksjp19&_ga=2.149998835.47461
33.1554708076-618042186.1542793659

