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Huomioittehan, että asetteluissa olemme varautuneet tulevaan koronatilanteeseen, mahdollistaneet monien
maakunnista saapuvien seurojen osallistumisen sekä huomioineet joukkueiden esteellisyydet ja muut toiveet.
Kaikessa Winterliigan toiminnassa noudatetaan voimassa olevia viranomaisohjeita.

MIEHET
Kilpa-sarja: ylin taso; Miesten kolmosessa pelaavat
Harraste-sarja: Tarkoitettu lähinnä Miesten Vitosessa tai alemmissa sarjoissa pelaaville. Max. 2 Miesten Nelosessa
pelaavaa pelaajaa sallittu.
NAISET
Kilpa-sarja: Kentällä saa olla samaan aikaan maksimissaan 2 korkeammalla kuin Naisten nelosessa pelaavaa pelaajaa.
Harraste-sarja: Kentällä saa olla samaan aikaan maksimissaan 2 Naisten Vitosessa (ei siis Naisten kolmos- ja
nelosdivareiden pelaajia) pelaavaa pelaajaa.
MIEHET/NAISET-SEKASARJA
Suunnattu maksimissaan Miesten ja Naisten Vitosessa pelaaville pelaajille. Miehistä samaan aikaan kentällä max. 3!
Soveltuu hyvin työporukoille tms.
Tarkoitettu rauhallisempaan pelaamiseen

OTTELUT
Otteluita pelataan Töölön kuplahallissa, Peakfin Arenalla (täysimittainen halli), Töölön Saharassa, Oulunkylän
Pikkupekka Areenalla ja Vallilanlaakson KäPa Campuksen täysimittaisilla lämmitetyillä kentillä. Kenttien tarkemmat
osoitteet löytyvät kenttäesittelyiden alta (www.winterliiga.fi).
KENTTIEN & HALLIEN MITAT
Täysimittaisilla kentillä 7v7 pelataan poikittain pieniin maaleihin (2x5m).
Töölön Saharan koko 7v7-peleissä poikittain on 70x50m, Vallilanlaakson KäPa Campuksen ja Pikkupekka Areenan
62x45m, Töölön kuplahallin 79x50m ja Peakfin Arenan 64x45m.
PELIAIKA & MUITA SÄÄNTÖJÄ
Peliaika on 7v7-sarjoissa 2x25 min, 11v11-sarjoissa 2x40 min.
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.
Paitsiota ei ole.
Maalipotku tulee antaa maalivahdin alueelta ja se ei saa ylittää ilmassa kentän keskiviivaa. Jos näin käy tuomitaan
vastustajalle vapaapotku siitä kohtaa keskiviivaa mistä pallo meni yli.
Vapaapotkuissa muurin on oltava vähintään 5,5 metrin päässä.
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PELIKIELLOT
Punaisesta kortista seuraa automaattisesti yhden ottelun pelikielto. Jos tuomari painavasta syystä raportoi punaisesta
kortista vielä erikseen harkitsee Winterliigan jury mahdollista lisärangaistusta. Punaisen kortin saanut joukkue joutuu
pelaamaan ottelun loppuun vajaalukuisena.
SARJATILANNE
Tasapisteissä ratkaisee joukkueiden paremmuus:
1) keskinäinen ottelu
2) maaliero
3) tehdyt maalit
4) arpa.
PALKINNOT
Kolme parasta joukkuetta per sarja palkitaan mitalein. Voittajajoukkueelle lisäksi pokaali.
LUOVUTUSMAKSUT
Jos joukkue joutuu luovuttamaan yhden ottelun peritään siitä 50€ luovutusmaksu.
Jos joukkue joutuu luovuttamaan kolme ottelua suljetaan joukkue sarjasta ja joukkueelta peritään 150€ luovutusmaksu.
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