
 

OULU CUP
INFO JA SÄÄNNÖT



INFO

Kauden päätösturnaus pelataan Oulun Heinäpään urheilukeskuksen tekonurmella ja nurmella numero 3, 5 
ja 6 sekä tekonurmella.

Pelimuoto eri ikäluokille:

U11 - U10 8v8, peliaika 2 x 25 min.

U9 - U8 5v5, peliaika 2 x 15 min.

U7 - U6 5v5, peliaika 1 x 25 min.

U5 - U4 5v5, peliaika 1 x 20 min.

Pelejä tulee 4 / joukkue.

Turnauksissa ei lasketa pisteitä. Tyttöjoukkueet voivat halutessaan osallistua vuotta nuorempien poikien 
sarjoihin.

Kaikissa ikäluokissa ja sarjoissa ohjaajat viheltävät pelit yhdessä. 

Ikäluokissa pyritään jakamaan joukkuet tasoihin (enemmän ja vähemmän pelanneet). Näin pyritään 
saamaan mahdollisimman tasaisia pelejä kaikille.

Pelien alkamisajoista tulee pitää kiinni. Otteluiden lopussa on aikaa huudolle ja vastustajan kiittämiselle. 
Pyritään kiittämään vastustajaa ersimerkiksi taputtamalla yhdessä tai muulla vastaavalla.

Jos pelin aloitus viivästyy, lopetetaan peli aikataulun mukaan!

Joukkueen pelaajien / valmentajien / vanhempien käyttäytyessä epäasiasllisesti vastustajaa / tuomaria 
kohtaan, poistetaan joukkue viikkopelitapahtumista välittömästi eikä joukueella ole mahdollisuutta 
osallistua jäljellä oleviin tapahtumiin.



SÄÄNNÖT

- Maalivahdin käsistäpotku kielletty.

- Maaliheitto sallittu U9 ja nuoremmat ikäluokat. U10 ja vanhemmissa ikäluokissa käytössä maalipotku.

- Sivurajasyöttö tai kuljetus peliin käytössä heiton sijasta U9 ja nuoremmat ikäluokat. Sivurajasyöttö 
pelataan aina lyhyellä syötöllä. Sivurajasyötössä tai kuljetuksessa pallo on viivan päällä eikä siitä voi tehdä 
suoraan maalia. U10 ja vanhemmissa ikäluokissa käytössä normaali sivurajaheitto.

- Maalipotkussa / maaliheitossa vastustajan joukkue ryhmittäytyy puoleen kenttään ja peli avataan lyhyellä 
avauksella. - Vastustajien on oltava sivurajasyötössä, vapaapotkuissa, kulmapotkuissa ja 
rangaistuspotkuissa vähintään 5,5 metrin etäisyydellä pallosta.

- Maalin tekeminen suoraan aloituspotkusta johtaa maalin hylkäämiseen ja maaliheittoon tai -potkuun 
vastustajalle.

- Vaihdot ovat edestakaiset ja lentävät. Vaihto suoritetaan sopivassa tilanteessa kun peli on poikki. 
Pelinohjaaja ei katkaise peliä vaihdon suorittamista varten.

- Pelinohjaaja käyttää vain vihreää erotuomarikorttia. Tilanteen niin vaatiessa pelaajaa voidaan huomauttaa
tai hänet voidaan jopa poistaa kentältä, mutta joukkue saa jatkaa täysilukuisena.

- Joukkue saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan, kun vastustaja johtaa vähintään viidellä (5) maalilla. Etu 
menetetään eron vähentyessä kahteen (2) maaliin.

- U11 - U10 (8v8) peleissä on käytössä paitsioalue. Rangaistusalueen tasalta alkavan ja päätyrajan välinen 
alue on paitsioaluetta, jossa paitsiosääntö on voimassa.
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