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Paikka ja aika: Hipposhalli, Jyväskylä, lauantai 10.11.2018
Hipposhallissa tekonurmi (EI kumirouhe). Suosittelemme matalia kiintonasta tai turf-pohjaisia jalkapallokenkiä.
Sarjat:
Pojat; D-04, Dn-05, E-06, En-07 ja Fn-09.
Tytöt; C-02/03, D-04/05 ja E-06/07

Otteluohjelmat löytyvät >>
Ottelusiirrot:
Otteluita ei voi siirtää pelattavaksi jonakin toisena ajankohtana kuin mitä otteluohjelmaan on merkitty,
luovutusvoitto kirjataan ottelutuloksiin 3 - 0

Säännöt 2018 >>
Pelitavat:
C-TYTÖT (4 joukkuetta)
2-kertainen sarja
D-TYTÖT (10 joukkuetta):
2 lohkoa. Alkulohkoissa 1-kertainen sarja jonka jälkeen sijoitusottelut.
D-POJAT (9 joukkuetta)
2 lohkoa. Jatko-ottelut A1-B2, B1-A2, finaali ja pronssiottelu. Muille jatko-ottelut.
Dn-POJAT (7 joukkuetta):
1-kertainen sarja
Kaikissa muissa sarjoissa ei sarjataulukoita laadita ja joukkueilla on vähintään viisi (5) ottelua.
Junioripelaajilla tulee olla voimassa oleva Pelipassi ja vakuutus.
Järjestäjän toimesta ei ole vakuutusturvaa osallistujille.
Osallistumisen perutus:
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista peruutuksista velvoitamme osallistumismaksun
kokonaisuudessaan.
Ilmoittautuminen:
Joukkueiden Ei tarvitse ilmoittautua saapuessaan halliin. Riittää kun oikealla kentällä, oikeaan aikaan.
Joukkueiden on oltava valmiina aloittamaan ottelu viisi (5) minuuttia ennen otteluohjelmaan merkittyä aikaa
Halli-/kenttäkartta:
Linkki halli-/kenttäkarttaan jonka mukaan löydät oikean paikan oikeaan aikaan.
Verryttely:
Joukkueille on varattu lämmittelyä varten juoksusuora.
Pukukopit:
Hipposhallin pukukopit ovat käytössä vaatteiden vaihtoa varten. Ei säilytystä. Huolehdi arvoesineistä.
Osa kopeista on varattu tytöille ja osa pojille.

Ruokailu:
Joukkueilla on mahdollisuus ruokailla Hipposhallin yhteydessä olevassa Monitoimitalon kahviossa.
Aterian hinta 8,00€ (sis. broileri- tai jauhelihapastan, salaatin, leivät, juomat).
Varaukset etukäteen 5.11. mennessä Monitoimitalon kahvio, monnarinlounaskahvila@luukku.com tai puh. 014621 517 (maininta SPL Keski-Suomen piiri). Ruokailut maksetaan joko käteisellä tai laskutuksella (jätä
laskutusosoite kahvioon).
Kahvio:
Hipposhallin puolella on myös kahvio jossa tarjolla kahvia, pullaa, sämpylöitä, limsaa ja makeisia.
Palkitsemiset:
Poikien D-05, Dn-06 sekä tyttöjen C-03/04, D-05/06 voittajajoukkueille pokaali.
Osallistumismaksu:
70 euroa / osallistuva joukkue. Olisi pitänyt maksaa 19.10.2018 mennessä.
SPL K-S piiri FI75 52900240103026. Viestikenttään; Minisoccer, joukkueen nimi ja sarja mihin osallistuu.

ROSKAT:
Hallissa on roskakoreja joihin edellytämme roskien myös päätyvän. Joukkueenjohto huolehtii oman
joukkueensa roskista. Näin pidämme hallin siistinä ja viihtyisänä koko päivän ajan.

