Sisu cup 2019
Tervetuloa Seinäjoelle juniorijalkapalloilijoiden Sisu cup 2019 jalkapalloturnaukseen. Turnaus
pelataan viidessä sarjassa. Neljää ottelua lukuun ottamatta ottelut pelataan Seinäjoki Areenassa.
P-9 (2010) sarjan ensimmäiset kierrokset pelataan Elisa Monitoimihallilla os. Bullerintie 34
Seinäjoki Areenan Fazer ravintola Amica palvelee turnausväkeä turnauspäivinä klo 10.00 – 16.00
välisenä aikana. Turnausruokailu klo 11.00 – 15.00 (lasagnette, salaattibuffa, kasvis, jälkiruoka /
peruna, riisi, jauhelihakastike) on saatavilla hintaan 10,-. Maksu kassalla, ellei ole toisin sovittu.
Pukuhuoneita on varattu kaikille joukkueille Areenan tiloista. Kopit ovat auki, joten arvoesineiden
jättämistä niihin ei suositella. Turnausjärjestäjä ei vastaa kadonneista tavaroista. Löytötavaroita voi
kysyä Areenalta. Kopit tulee jättää siistiin kuntoon niistä poistuttaessa. Areena laskuttaa
kopinkäyttäjää epäsiisteistä kopeista. Sama koskee katsomotiloja, joten siisteys ennen kaikkea ja
totta kai hyvä mieli!
Kattorakenteissa ja pukuhuoneiden katoilla käveleminen ja käytävillä potkiminen saattaa aiheuttaa
palohälytyksen (turhan) ja on täten kiellettyä. Turhan palohälytyksen aiheuttaminen maksaa lähes
tuhat euroa aiheuttajalle.
Tuomarit tulevat Seinäjoen erotuomarikerhosta (P-17, P-12, P-11, P-10) ja pelinohjaajat (P-9)
Seinäjoen jalkapalloseuroista.

Turnaussäännöt
Peliaika:
P-17 (2 x 20 min)
P-12 (2 x 20 min)
P-11 (1 x 25 min)
P-10 (1 x 25 min)
P-9 (1 x 25 min)
Joukkueita pyydetään olemaan valmiina aloittamaan ottelut, kun ne käynnistyvät. Aikataulu on
tiukka. Lämmittely tapahtuu pelirajojen ulkopuolella häiritsemättä otteluita. Nuorempien ikäryhmien
pelatessa saattaa kentälläkin olla tilaa. Sitä voi käyttää lämmittelyyn.
Pelitapa:
P-17 (2002-03) Yksinkertainen sarja. Neljä ottelua jokaiselle joukkueelle.
P-12 (2007) Yksinkertainen sarja.
P-11 (2008) Kahdessa lohkossa, yksinkertainen sarja.
P-10 (2009) Yksinkertainen sarja
P-9 (2010) Yksinkertainen sarja
Sijoituksen sarjassa/lohkossa määrää keskinäinen ottelu. Mikäli samoihin pisteisiin päätyy useampi
joukkue, määrää sijoituksen kaikkien samoihin pisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäiset
ottelut (pisteet, maaliero, tehdyt maalit ja arpa)

Turnausmaksu:
Suorittakaa turnausmaksu tilille FI71 5541 2820 0000 90 / TUL jalkapallo 15.1.2019 mennessä.
Viestikenttään tieto Sisu cup 2019 / ikäryhmä / seura (esim. Sisu cup2019/P-13/Seinäjoen Sisu)
Ruokailumaksut samalle tilille, mikäli ennakkomaksusta on sovittu. Muuten ruokailumaksu
suoritetaan paikan päällä ravintolassa.
Turnausmaksu on 370 euroa (P-17), 220 euroa (P-12-10) ja 190 euroa (P-9).
Palkinnot:
Jokainen joukkue saa itselleen Fair Play pelaajan palkinnon, jonka joukkueenjohto jakaa
joukkueensa tsemppari –pelaajalle. Joukkueen tulee ilmoittaa saajan nimi infopisteeseen
turnauksen päättymiseen mennessä.
Sarjoissa P-17, P-12, P-10, P-9 kolme parasta joukkuetta palkitaan mitaleilla ja pokaaleilla.
Mitaleja on varattu 16 kpl/joukkue. Sarjassa P-11 ei jaeta erillisiä palkintoja, kun se on osa ns.
talvisarjaa.
Paitsiosääntö:
Palloliiton kilpailusääntöjen mukaan.
Pelaajien määrä:
P-17 (11 vs 11)
P-12 – 10 (8 vs 8)
P-9 (5 vs 5)
Pelipallo:
Select

