
Halliturnauksen säännöt 2016 Rovaniemen erotuomarikerho 

1. Noudatetaan Suomen Palloliiton sääntöjä ja ohjeita seuraavin 

poikkeuksin: 

2. Pelikenttä nk. Pikkukenttä, koko n. 40 x 45 m.  

3. Sarjapelaajia ei sallita, paitsi ikämiehet sekä B-junnut ja heitä nuoremmat 

sallitaan. 

4. Joukkueessa saa olla kentällä yhtä aikaa 7 pelaajaa, joista yhden on oltava 

maalivahti. 

5. Lentävät, edestakaiset vaihdot suoritetaan keskiviivan tuntumasta. 

6. Jos jompikumpi joukkueista ei ole tullut paikalle 2 minuuttia ottelun alkamishetken jälkeen, 

vastajoukkue voittaa luovutusvoitolla 5-0. Ottelu voidaan aloittaa viidellä pelaajalla. Jos pelaajien 

lukumäärä tippuu alle viiden, ottelu voidaan erotuomarin harkinnan mukaan lopettaa 

vastajoukkueen 5-0 voittoon. 

7. Peliaika on 1 x 25 minuuttia. 

8. Paitsiosääntö ei ole voimassa. 

9. Rangaistuspotkupiste sijaitsee 1 metrin rangaistusalueen rajasta 

maaliviivaan päin. 

10. Vapaapotkuissa vastapelaajien vähimmäisetäisyys pallosta on 7 metriä. 

11. Maalipotku suoritetaan 5 metrin päästä pääty-/maaliviivasta. 

12. Pelaajien käyttämät varusteet eivät saa aiheuttaa vaaraa kenellekään. Irtonappulakengät 

kielletty. Säärisuojien käyttö vapaaehtoinen, mutta erotuomarikerho suosittelee suojien käyttöä. 

13. Joukkueiden tulee täyttää kokoonpanoluettelonsa paperille ennen ensimmäistä otteluansa ja 

toimittaa se kilpailun järjestäjälle. Pelaaja saa sarjassa edustaa vain yhtä joukkuetta. 

14. Pelaajia ei ole vakuutettu kilpailun järjestäjän toimesta, vakuutusta 

suositellaan. 

15. Mahdolliset vastalauseet tulee toimittaa kilpailun järjestäjälle heti ottelun 

jälkeen. Maksu vastalauseesta on 50€, joka palautetaan vastalauseen 

mennessä läpi. 

16. Lohkovaiheessa joukkueiden paremmuusjärjestys määräytyy seuraavassa järjestyksessä:  

a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen 1) pisteet, 2) maaliero, 3) 

tehdyt maalit; 

b) tasapisteisiin päätyneiden keskinäinen ottelu; 

c) joukkueiden lohkossa saavuttama 1) maaliero, 2) tehdyt maalit; 

d) keskinäinen ottelu; 

e) arpa. 

17. Pudotuspelivaiheessa ottelut pelataan ratkaisuun saakka. Ottelun 

päättyessä tasan varsinaisen peliajan jälkeen ottelun voittaja ratkaistaan 

rangaistuspotkukilpailulla, jossa ensin molemmat joukkueet potkaisevat 

tarvittaessa kolme rangaistuspotkua. Mikäli tilanne on edelleen tasan, 

potkaistaan tämän jälkeen 1 potku kerrallaan, kunnes voittaja on 

ratkennut. 

18. Muuta: Joukkueet maksavat osallistumismaksunsa ennen ensimmäistä ottelua 

Rovaniemen erotuomarikerhon tilille Nordea Fi11 2188 1800 0040 51. Viestikenttään 

tulee merkitä joukkueen nimi. 


