Kouvolan Sanomien

Kouvolan erotuomarikerho ry

HARRASTEFUTIS 2014
Järjestäjä

Kouvolan Erotuomarikerho ry

Osallistumismaksu

200 € osallistumismaksu on maksettava ti 10.6.-14 mennessä
Kouvolan erotuomarikerhon pankkitilille. Jos maksua ei suoriteta
eräpäivään mennessä, joukkue suljetaan sarjasta.
OHJE OSALLISTUMISMAKSUN MAKSAMISEEN:
KOUVOLAN EROTUOMARIKERHON TILINUMERO ON
108430-33176 (NORDEA). TILILLE MAKSETAAN 200 €.
MAKSUN VIESTIKSI: HARRASTEFUTIS, JOUKKUEEN NIMI.
ERÄPÄIVÄ ON TI 10.6.2014.
Laskut saapuvat postissa postiosoitteen ilmoittaneille ja muille
sähköpostilla 30.5. mennessä.
Ensimmäiset ottelut sarjassa pelataan maanantaina 2.6.2014.

Sarjajärjestelmä

Alkusarja pelataan arvotuissa lohkoissa yksinkertaisena sarjana.
Jokaisen lohkon viisi parasta joukkuetta ja paras lohkokutonen (16
joukkuetta) jatkavat cup-systeemillä pelattavissa jatko-otteluissa.
Tasapisteissä olevien joukkueiden järjestyksen määrää:
1. Tasapisteissä olevien joukkueiden koko lohkon maaliero
2. Tasapisteissä olevien joukkueiden koko lohkon tehdyt maalit
3. Tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäisten ottelujen pisteet
4. Tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäisten ottelujen maaliero
5. Tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäisten ottelujen tehdyt maalit
6. Arpa
Lohkojen kuudensien keskinäisen järjrstyksen määrää:
1. Ottelukohtainen pistekeskiarvo (lohkovaiheen pisteet / ottelumäärä)
2. Ottelukohtainen maalierokeskiarvo (lohkovaiheen maaliero /
ottelumäärä)
3. Ottelukohtainen tehtyjen maalien keskiarvo (lohkovaiheen tehdyt
maalit / ottelumäärä)
4. Arpa
Paras lohkonsa kuudes menee näillä kriteereillä jatko-otteluihin.

Cup-otteluiden ratkaisu Varsinaisen peliajan jälkeen suoritetaan heti rangaistuspotkukilpailu.
Ensin laukoo kolme pelaajaa per joukkue, minkä jälkeen jatketaan
tarvittaessa kierros kerrallaan. Muuten on voimassa normaalit säännöt
ottelun ratkaisemiseksi rangaistuspotkukilpailulla.
Rangaistuspotkukilpailussa niillä pelaajilla on oikeus laukoa, jotka ovat
varsinaisen peliajan päättyessä kentällä.
.
Pelipaikka
Pelipaikat ovat maanantaisin Sarkolan tekonurmi, torstaisin Valkealan
tekonurmi ja perjantaisin Lehtomäen tekonurmi.
.
Peliaika

Peliaika on 2 x 20 minuuttia.

Pelaajien lukumäärä
ja ottelun aloitus

1 + 6 pelaajaa ja ottelun voi aloittaa 6 pelaajalla.
Ottelun alkua saa siirtää enintään 5 minuuttia.

Pelioikeus

Joukkueessa saa pelata korkeintaan Vitosen lisenssipelaajia. Pelaaja
saa pelata vain yhdessä puulaakijoukkueessa kauden aikana.

Vaihdot

Rajoittamaton edestakainen vaihto-oikeus erotuomarin valvonnassa.
Kentältä poistuva pelaaja poistuu ensin kentältä, minkä jälkeen
vaihtopelaaja voi astua kentälle. Joukkueiden vaihtopenkit pitää olla
samalla sivurajalla keskirajan tuntumassa.

Sääntörajoitukset

Voimassa Palloliiton normaalit pienkenttäpelien säännöt, poikkeuksena:
- maalipotku ja maalivahdin avaus käsistä eivät saa ylittää ilmassa
puolirajaa ellei joku muu pelaaja ole koskenut palloon ennen puolirajaa.
Rikkomuksesta seuraa epäsuora vapaapotku vastajoukkueelle
puolirajalta. (Jos mv laskee pallon käsistään maahan pelattavaksi, hän
saa potkaista pallon yli puolirajan.)
–
Kulmapotku on normaali
–
muurin etäisyys vapaapotkussa 7 metriä
- kentältä loppuajaksi poistettu pelaaja saa automaattisesti yhden
ottelun pelikiellon (mikäli on aihetta, pidemmän pelikiellon ratkaisee ja
ilmoittaa tapauskohtaisesti järjestäjä).
- pelikieltojen noudattamisista ovat joukkueet itse vastuussa,
väärinkäytöksistä seuraa joukkueelle rangaistus, eli joukkue tuomitaan
ottelun hävinneeksi 3-0, mikäli pelikiellossa oleva pelaaja on
osallistunut otteluun.

Korut

Muiden korujen paitsi sileän vihkisormuksen käyttö on kielletty
otteluissa.

Protesti

Protestimaksu on 25 euroa, ja se on maksettava erotuomarikerhon tilille
(108430-33176) ennen protestin tekemistä. Jos protesti hyväksytään,
protestimaksu palautetaan. Protesti on jätettävä viimeistään seitsemän
päivän kuluttua ottelusta kirjallisena. Jatko-otteluiden aikana protesti on
jätettävä viimeistään kaksi päivää ennen seuraavaa jatko-ottelukierrosta.

Luovutus

Luovutussakko on 25 euroa/ottelu. Luovutussakko on maksettava ennen
joukkueen seuraavaa ottelua sarjasta sulkemisen uhalla. Kolmannesta
luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta ja kaikki joukkueen ottelut
mitätöidään
Luovutetun ottelun lopputulos on 3-0.

Ottelunsiirto

Ottelusiirtomaksu on 25 euroa, ja ottelusiirto pitää pyytää sarjan
järjestäjältä 10 vrk:ta ennen määrättyä peliä. Maksut on suoritettava
Erotuomarikerhon tilille (108430-33176) ennen seuraavaa ottelua.
Mikäli maksuja ei ole suoritettu, joukkue voidaan sulkea sarjasta.
Ottelusiirrot ovat mahdollisia otteluohjelmaan merkattujen
rästiotteluiden paikoille. Jatko-ottelujen siirtäminen ei ole mahdollista.

Vakuutukset

Järjestäjä ei ole vakuuttanut pelaajia.

Varusteet

Pelaajien pitää käyttää säärisuojia ja säärisuojat pitää olla pelisukan tai
housun lahkeen sisällä.
Irtonappulakenkien käyttäminen peleissä on kiellettyä.

Peliasut

Joukkueilla tulee olla yhdenmukainen numeroitu peliasu. Jos ottelun
molemmilla joukkueilla on samanväriset pelipaidat, vierasjoukkue on
velvollinen vaihtamaan. Maalivahdin peliasun pitää erottua
kenttäpelaajista. On toivottavaa, että joukkueella on
varavaihtoehtona ainakin peliliivit.
Peliasujen väreistä koostetaan lista KouETK:n www-sivujen
Harrastefutis-osioon.

Pelaajaluettelot

Joukkueiden pitää toimittaa pelaajaluettelonsa (max. 20 pelaajaa)
ennen ensimmäistä peliään sähköpostilla osoitteeseen
harrastefutis@gmail.com. Luetteloa saa täydentää alkulohkovaiheen
ajan. Jos joukkueessa pelaa pelaajaluettelon ulkopuolinen pelaaja,
joukkue tuomitaan hävinneeksi 3-0.

Erotuomarit

Otteluissa on yksi erotuomari.

Ottelupallot

Ottelupallot Kouvolan erotuomarikerholta.

Jury

Järjestäjä varaa itselleen oikeuden toimia tarvittaessa jurynä, joka
ratkaisee:
- pelioikeutta koskevat epäselvyydet
- pelikieltojen pituudet
- muut ilmaantuvat / ilmoitettavat asiat

Yhteyshenkilö

Simo Mynttinen
Kytömiehentie 7, 46800 Myllykoski
puh: 040 8436709
e-mail: harrastefutis@gmail.com

Otteluohjelma, lohkojako, tulokset ja sarjataulukot
Päivitykset tulevat nettiosoitteeseen www.kouvolanerotuomarikerho.fi
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