WINTERLIIGA 2022–2023

SÄÄNNÖT TALVIKAUDELLE 2022–2023
11V11
Pelit pelataan Töölön Saharan, Oulunkylän Pikkupekka Areenan ja Vallilanlaakson KäPa Campuksen
täysimittaisilla lämmitetyillä kentillä. Töölön Sahara uusittu keväällä 2021 ja KäPa Campuksen kenttä on
valmistunut v.2021, joten kentät ovat uudenveroisessa kunnossa.
Peliaika on 11v11-sarjoissa 2x25 min.
B-pojat (2007-syntyneet) 2x40min.
Pelipallo on koko 5, pl. pojat Elite-sarjan D13, jossa pelipallon koko on 4.
Vaihdot ovat edestakaiset vapaat vaihdot. Vaihdot suoritetaan oman vaihtopenkin alueella. Vaihdon
suorittamiseen ei tarvita tuomarilta erillistä lupaa, kuitenkin niin että vaihdettava pelaaja on aina pois
kenttäalueelta ennen kuin uusi pelaaja menee kentälle.
Paitsiot Suomen Palloliiton -sääntöjen mukaan.
11v11-sarjat:
Tytöt C14–C15 (2008–2009-syntyneet), Pojat C15 (2008-syntyneet), Pojat C14 (v. 2009-syntyneet) ja
Pojat D13 Elite-sarja (2010-syntyneet).

8V8
Pelit pelataan Töölön kuplahallissa & Peakfin Arenalla (täysimittainen halli). Lisäksi pelejä voidaan pelata
lokakuussa 2022 ja huhtikuussa 2023 Vallilanlaakson KäPa Campuksella, Töölön Saharassa tai Oulunkylän
liikuntapuistossa Pikkupekka Areenalla. Täysimittaisilla kentillä 8v8 pelataan poikittain pieniin maaleihin
(2x5m). Töölön Saharan koko poikittain on 70x50m, Vallilanlaakson KäPa Campuksen ja Pikkupekka
Areenan 62x45m.
Peliaika on 8v8-sarjoissa 2x25 min / 1x25min.
Pelipallo on koko 4. Pojat C14 -harrastesarjassa pallon koko on 5.
Vaihdot ovat edestakaiset vapaat vaihdot. Vaihdot suoritetaan oman vaihtopenkin alueella. Vaihdon
suorittamiseen ei tarvita tuomarilta erillistä lupaa, kuitenkin niin että vaihdettava pelaaja on aina pois
kenttäalueelta ennen kuin uusi pelaaja menee kentälle.
8v8-sarjat:
Pojat C14 (2009-syntyneet) harraste-sarja, Tytöt D13 (2010-syntyneet), Pojat D13 (2010-syntyneet)
kilpa-, haaste- ja harraste-sarjat, Tytöt D11–D12 (2011–2012-syntyneet), Pojat D12 (2011-syntyneet),
Tytöt E10–E11 (2012–2013-syntyneet, Pojat E11 (2012-syntyneet) ja Pojat E10 (2013-syntyneet).
Paitsiot: Tytöt D13, Pojat C14 harraste, Pojat D13 ja Pojat D12 -sarjoissa on voimassa puolen kentän
paitsiosääntö. Muissa 8v8-sarjoissa on voimassa rangaistusalueen paitsiosääntö.
Maalipotku suoritetaan kaikissa sarjoissa maasta potkaisemalla. Jos pallo on maalivahdin käsissä hän voi
myös potkaista pallon peliin. Jos pallo tällöin osuu hallin kattoon tuomitaan vastustajalle sivurajaheitto
siitä kohdin missä pallo osui kattoon.
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5V5
Pelit pelataan Töölön Kuplassa. Lokakuussa 2022 ja huhtikuussa 2023 pelattavat pelit myös mahdollisia
Vallilanlaakson KäPa Campuksella, Töölön Saharassa tai Oulunkylän Pikkupekka Areenalla.
Peliaika on 1x18 min.
5v5-sarjat:
Pojat E9 (2014-syntyneet), Tytöt F8–E9 (2014–2015-syntyneet), Pojat F8 (2015-syntyneet), Tytöt/Pojat
G7 (2016-syntyneet), ja Tytöt/Pojat H6 (2015-syntyneet).
Pelipallo on koko 3.
Vaihdot ovat edestakaiset vapaat vaihdot. Vaihdot suoritetaan oman vaihtopenkin alueella. Vaihdon
suorittamiseen ei tarvita tuomarilta erillistä lupaa, kuitenkin niin että vaihdettava pelaaja on aina pois
kenttäalueelta ennen kuin uusi pelaaja menee kentälle.
Paitsiot: Ei paitsioita.
Jos pallo on maalivahdin käsissä hän voi myös potkaista pallon peliin. Jos pallo tällöin osuu hallin kattoon
tuomitaan vastustajalle sivurajaheitto siitä kohtaa missä pallo osui kattoon.

Sivurajaheitto ja vetäytymissääntö 5v5-peleissä.
Pojat E9 (2014-syntyneet) ja Tytöt F8–E9 (2014–2015-syntyneet) suoritetaan sivurajaheitto, ja ei ole
vetäytymissääntöä. Pojat F8 (2015-syntyneet) sivurajaheitto, ei vetäytymissääntöä (1.1.2022 alkaen
sivurajakuljetus, ja ei vetäytymissääntöä). Tytöt/Pojat (2015-syntyneet ja nuoremmat) -sarjoissa
sivurajapotku/kuljetus
ja
vetäytymissääntö
maalipotkussa.
Palautus 5v5-peleissä maalivahdille sallitaan kerran, ja seuraavasta palautuksesta tuomitaan
epäsuoravapaapotku siitä kohdasta mistä pallo on otettu käsiin.

SIJOITUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN ALKULOHKOISSA
Turnauksissa tai sarjassa, jossa on edestakainen vaihto-oikeus ratkaisee sijoituksen:
1)
2)
3)
4)

kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten otteluiden
a) pisteet b) maaliero c) tehdyt maalit
tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäinen ottelu tai ottelut
joukkueiden sarjassa saavuttama a) maaliero b) tehdyt maalit
arpa.

PALKINNOT
11V11- ja 8V8 -sarjoissa kolmelle parhaalle joukkueelle mitalit (max. 18kpl (11v11) ja max. 15kpl (8v8)).
Voittajajoukkueelle myös pokaali. Kaikille 5v5-joukkueiden pelaajille jaetaan osallistujamitalit.

TULOSPALVELU (Torneopal)
Tulokset päivitetään tulospalvelusivustolle viimeistään turnausviikonlopun jälkeen maanantaina.
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