
Säännöt
Ikäluo
kka 
(vuoti
aat)

Peliaika (HUOM. 
peliajassa voi tulla 
pieniä muokkauksia 
tapahtumakohtaisesti)

Peli-
muoto Erityishuomiot

10

2x20min. Ottelupisteytys 
(3p, 1p, 0p)

8v8 Maalialuepaitsio, pallon koko 4 ja pelipallomäärä 3kpl, 1 erotuomari. Peliajan jakaantuminen: jokainen pelaaja pelaa ja on aloituskokoonpanossa 
vähintään kahdessa ottelussa. Kaikki tapahtumaan nimetyt pelaajat saa lisätä pöytäkirjaan. Lähtökohtaisesti ei kortteja. 

11

2x20min. Ottelupisteytys 
(3p, 1p, 0p)

8v8 Maalialuepaitsio, pallon koko 4 ja pelipallomäärä 3kpl, 1 erotuomari. Peliajan jakaantuminen: jokainen pelaaja pelaa ja on aloituskokoonpanossa 
vähintään kahdessa ottelussa. Kaikki tapahtumaan nimetyt pelaajat saa lisätä pöytäkirjaan. Lähtökohtaisesti ei kortteja. 
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2x20min. Ottelupisteytys 
(3p, 1p, 0p)

8v8 Puolenkentän paitsiosääntö, pallon koko 4 ja pelipallomäärä 3kpl, 1 erotuomari, kaksi keltaista yhden ottelun aikana eli joukkue pelaa ottelun 
loppuun vajaalla, kyseinen pelaaja saa pelata seuraavassa ottelussa. Suora punainen yhden ottelun pelikielto, joukkue pelaa ottelun loppuun 
vajaalla, kyseinen pelaaja ei saa pelata seuraavassakaan ottelussa. Törkeä punainen --> pelikielto määritellään erikseen (jury =
erotuomari, kilpailujärjestäjä + 1 hlö). Peliajan jakaantuminen: jokainen pelaaja pelaa ja on aloituskokoonpanossa vähintään kahdella puoliajalla. 
Kaikki tapahtumaan nimetyt pelaajat saa lisätä pöytäkirjaan.
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2x20min. Ottelupisteytys 
(3p, 1p, 0p)

11v11
(Tytöt: 
8v8)

Puolenkentän paitsiosääntö, pallon koko 4 ja pelipallomäärä 3kpl, 8v8 1 erotuomari, 11v11 lähtökohtaisesti 3 tuomaria, kaksi keltaista yhden ottelun 
aikana eli joukkue pelaa ottelun loppuun vajaalla, kyseinen pelaaja saa pelata seuraavassa ottelussa. Suora punainen yhden ottelun pelikielto, 
joukkue pelaa ottelun loppuun vajaalla, kyseinen pelaaja ei saa pelata seuraavassakaan ottelussa. Törkeä punainen --> pelikielto määritellään 
erikseen (jury = erotuomari, kilpailujärjestäjä + 1 hlö). Peliajan jakaantuminen: jokainen pelaaja pelaa ja on aloituskokoonpanossa vähintään 
kahdessa ottelussa. Kaikki tapahtumaan nimetyt pelaajat saa lisätä pöytäkirjaan. 
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2x20min. Ottelupisteytys 
(3p, 1p, 0p)

11v11 Puolenkentän paitsiosääntö, pallon koko 5 ja pelipallomäärä 3kpl, lähtökohtaisesti 3 tuomaria, kaksi keltaista yhden ottelun aikana eli joukkue 
pelaa ottelun loppuun vajaalla, kyseinen pelaaja saa pelata seuraavassa ottelussa. Suora punainen yhden ottelun pelikielto, joukkue pelaa ottelun 
loppuun vajaalla, kyseinen pelaaja ei saa pelata seuraavassakaan ottelussa. Törkeä punainen --> pelikielto määritellään erikseen (jury = 
erotuomari, kilpailujärjestäjä + 1 hlö). Peliajan jakaantuminen: jokainen pelaaja pelaa ja on aloituskokoonpanossa vähintään kahdessa ottelussa. 
Kaikki tapahtumaan nimetyt pelaajat saa lisätä pöytäkirjaan.
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2x20min. Ottelupisteytys 
(3p, 1p, 0p)

11v11 Puolenkentän paitsiosääntö, pallon koko 5 ja pelipallomäärä 3kpl, lähtökohtaisesti 3 tuomaria, kaksi keltaista yhden ottelun aikana eli joukkue 
pelaa ottelun loppuun vajaalla, kyseinen pelaaja saa pelata seuraavassa ottelussa. Suora punainen yhden ottelun pelikielto, joukkue pelaa ottelun 
loppuun vajaalla, kyseinen pelaaja ei saa pelata seuraavassakaan ottelussa. Törkeä punainen --> pelikielto määritellään erikseen (jury = 
erotuomari, kilpailujärjestäjä + 1 hlö). Peliajan jakaantuminen: jokainen pelaaja pelaa ja on aloituskokoonpanossa vähintään kahdessa ottelussa. 
Kaikki tapahtumaan nimetyt pelaajat saa lisätä pöytäkirjaan. 

HUOM. Ei puoliaikoja vaan kaksi yksittäistä ottelua



Maksimipelaajamäärät Eerikkilän tapahtumissa

• T10 / P10 maksimipelaajamäärä 16 pelaajaa
• T11 / P11 maksimipelaajamäärä 16 pelaajaa
• T12 / P12 maksimipelaajamäärä 16 pelaajaa
• T13 maksimipelaajamäärä 16 pelaajaa
• P13 maksimipelaajamäärä 22 pelaajaa
• T14 / P14 maksimipelaajamäärä 22 pelaajaa
• T15 / P15 maksimipelaajamäärä 22 pelaajaa

Maksimipelaajamäärät ovat kaikille samat eikä niissä ei ole joustonvaraa.
Taustojen määrät kaikissa ikäluokissa on 3-5 henkilöä. 



7.3. Turnauksessa tai sarjassa, jossa on sallittu edestakaiset vaihdot, 
tasapisteissä ratkaisee sijoituksen:

• a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten 
ottelujen 1) pisteet 2) maaliero 3) tehdyt maalit;

• b) tasapisteisiin päätyneiden keskinäinen ottelu tai ottelut;

• c) joukkueiden sarjassa tai lohkossa saavuttama 1) maaliero 2) 
tehdyt maalit;

• d) keskinäiset ottelut;

• e) arpa.

https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-saannot-maaraykset-ja-ohjeet/jalkapallon-
kilpailumaaraykset-2022-fotbollens#kilpailutoimintaanliittyvatmaaraykset

https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-saannot-maaraykset-ja-ohjeet/jalkapallon-kilpailumaaraykset-2022-fotbollens#kilpailutoimintaanliittyvatmaaraykset


HUOMIOT YLÄ- JA ALALOPPUSARJOISSA SYKSY 2022

• Myös sijoitusotteluissa pelataan ottelupisteytyksellä. 
• Enemmän pisteitä kahdessa ottelussa kerännyt joukkue voittaa. 

• Molempien otteluiden päättyessä tasan maaliero ratkaisee voittajan sekä tarvitaanko 
rangaistuslaukaukset. 

• Maalieron ollessa tasan lauotaan aina rangaistuslaukaukset. Esimerkiksi, jos ensimmäinen ottelu (20min) 
päättyy 0-1 ja toinen ottelu 3-2, niin lauotaan rangaistuslaukaukset, koska maaliero on tasan 3-3.

• Mikäli toisella joukkueella on parempi maaliero kyseinen joukkue voittaa. Esimerkiksi, jos ensimmäinen 
ottelu (20min) päättyy 0-2 ja toinen ottelu 4-1, niin neljä maalia tehnyt joukkue voittaa, koska maaliero 
on heillä parempi 4-3.

• Rangaistuslaukauskilpailu: 
• 8v8 -tapahtumissa kolme laukojaa pelaajista, jotka olivat kentällä pelin päättyessä. 
• 11v11 –tapahtumissa viisi laukojaa pelaajista, jotka olivat kentällä pelin päättyessä. 

• Mikäli tilanne on tasan kolmen/viiden laukojan jälkeen jatketaan äkkikuolema-periaatteella. 
Tarvittaessa lisälaukojat kentällä olevista pelaajista, jotka eivät ole vielä laukoneet.
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