
Puula-Cuppi, turnauksen säännöt 2018
Säännöt ovat pääasiallisesti tuttuja jalkapallosta ja futsalista.
Turnauksessa noudatetaan Suomen Palloliiton jalkapallosääntöjä seuraavin poikkeuksin:

• Peliaika alkusarjassa ja finaaleissa 1 x 20 min
• Nurmikentän koko n. 28 x 40 m
• Pelipallon koko 5
• Pelataan 1+5 lentävillä vaihdoilla
• Irtonappuloilla ei saa pelata. Kielto koskee rauta- 

ja metalliseosnappeja. Muovi/kuminapeilla saa 
pelata.

• Paitsiosääntö ei ole voimassa.
• Vapaapotkussa muurin etäisyys pallosta vähin-

tään 6 m, kaikki vapaapotkut ovat epäsuoria.
• Pelataan juniorimaaleihin.
• Jos pallo menee kentältä pois, jatketaan peliä 

rajapotkulla.
• Liukutaklaukset kielletty.
• Peliaika on juokseva.
• Luovutusvoitto = 3-0 

• Joukkueiden minimipelaajamäärä on 8 pelaajaa. 
Maksimimäärän suhteen ei ole rajoituksia.

• Turnaukseen voivat osallistua pelaajat, jotka täyt-
tävät samana vuonna vähintään 15 vuotta.

• Joukkueissa ei saa olla II-divisioonassa tai sitä 
korkeammalla tasolla pelaavia pelaajia.

• Pelaajia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. 

• Joukkueiden tulee toimittaa alustavat pelaajalis-
tat, joissa on vähintään 8 nimeä, viimeistään 18.6. 
osoitteeseen info(a)myrakka.com. Tällä pyrimme 
ehkäisemään viime hetken peruutuksia, joita on 
tullut vuosittain kun pelaajia on alettu haalia 
joukkueeseen viime hetkellä, siinä onnistumatta. 
Listan ei tarvitse olla tässä vaiheessa lopullinen, 
vaan sen tarkennetun version voi lähettää sähkö-
postilla edellä mainittuun osoitteeseen torstaihin 
5.7. klo 14 mennessä. Listaa voi vielä muokata 
turnaukseen saavuttaessa kumpanakin turnaus-
päivänä.

• Turnaukseen saapuessa joukkueen yhteyshenki-
lön tulee käydä ilmoittautumassa kisatoimistossa 
viimeistään 45 minuuttia ennen oman avauspelin 
alkua. Ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan pe 
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• Pelaajalistassa tulee ilmetä seuraavat tiedot jokai-
sesta pelaajasta: Nimi, pelinumero, syntymäaika 
(tarkastamme tarvittaessa, että joukkueessa ei ole 
liian nuoria pelaajia).

• Jos joukkue ei toimita pelaajalistaa, luetaan se 
joukkueeksi, joka ei ole ilmoittautunut ja hylätään 
turnauksesta.

• Pelaajalistaan voi lisätä pelaajia lauantaiaamuna 
viimeistään 30 minuuttia ennen ensimmäistä 
omaa peliä ilmoittamalla heistä kisatoimistoon 
(toimisto avoinna klo 8:45 alk.). 

• Pelipaidoissa tulee olla numerot, jotka täsmäävät 
pelaajalistaan.

• Joukkueiden tulee nimetä keskuudestaan kaptee-
nit. Heidät merkitään pelaajalistaan C-kirjaimella 
ja kapteenilla olisi hyvä olla myös kentällä yllään 
näkyvä tunnus, mutta se ei ole pakollinen. Kaptee-
nit tarkastavat ja kuittaavat pelien jälkeen tuoma-
reiden tuloskortit, joissa näkyy ottelun lopputulos 
ja maalien tekijät.

• Pelaaja saa pelata ainoastaan yhdessä joukkuees-
sa.

• Mikäli joukkue ei ole ottelun alkaessa paikalla, 
kirjataan se paikalla olevan joukkueen voitoksi. 

• Turnauksen alkulohkot pelataan samassa sarjas-
sa, josta joukkueet karsiutuvat kilpa-, harraste- ja 
korjaussarjoihin.

• Jatkopelit pelataan cup-systeemillä.
• Jatkopelin päättyessä tasan, ratkotaan voittaja 

kolmen pelaajan (/joukkue) rangaistuspotkukisal-
la.

• Rangaistuspotku suoritetaan 8 metrin päästä.
• Mikäli kaksi joukkuetta päätyy tasapisteisiin, 

ratkaistaan joukkueiden keskinäinen paremmuus 
seuraavassa järjestyksessä: keskinäinen ottelu, 
maaliero, tehdyt maalit, arpa.

• Mikäli turnauksessa syntyy sääntöjä koskeva 
kiistatilanne, ratkaisee sen kilpailun jury. 

• Yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden takaami-
seksi pelaajien tulee olla turnausotteluissa rehdis-
sä ja urheilullisessa kunnossa. 

• Alkoholijuomien nauttiminen yleisötilaisuudessa 
on kielletty ja mikäli sellaistaan havaitaan, siihen 
puututaan. 

• Tupakointi on sallittu ainoastaan merkityillä 
paikoilla. 

• Tuomareilla on oikeus antaa pelaajalle punainen 
kortti mm. seuraavista rikkomuksista: epäasialli-
nen/vaarallinen pelikunto, vastustajan tahallinen 
vahingoittaminen, tuomarin koskemattomuu-
den loukkaaminen. Kahdesta samassa ottelusta 
saadusta keltaisesta (= punainen kortti) kortista 
tai suorasta punaisesta kortista seuraa seuraavan 
ottelun pelikielto. Kaksi punaista korttia saanut 
pelaaja suljetaan turnauksesta. 

• HUOM! SÄÄNTÖLISÄYS 2017! Kiertopalkinnot 
tulee palauttaa viimeistään seuraavan vuoden 
turnauksessa. Mikäli joukkue ei osallistu turnauk-
seen, palkinto on palautettava joko postitse tai 
muulla erikseen sovitulla tavalla viimeistään kak-
si viikkoa ennen turnausta. Mikäli kiertopalkinto 
vahingoittuu tai häviää, on joukkue velvoitettu 
korvaamaan sen arvon + 100 euroa uuden palkin-
non hankkimisesta aiheutuvasta vaivasta.


