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Futsalin INTERSPORT-liiga 2017 - 2018
Juniorijalkapalloilijoille futsal on mitä parhain taidon ja peliälyn
kehittämismuoto. Pienellä kentällä kaikki pääsevät osalliseksi peliin. Pelin
aikana kaikille tulee paljon kosketuksia palloon ja pelaajat oppivat
hallitsemaan palloa ahtaassa tilassa. Futsalin avulla on helppo kehittää
pallonhallintaa ja tekniikkaa. Futsal tuo mukavaa vaihtelua harjoitteluun, josta
on varmasti hyötyä myös jalkapallokentillä.

Ikärajat / sarjat:
POJAT






pojat 2007
pojat 2008
pojat 2009
pojat 2010
pojat 2011-12

TYTÖT
tytöt 2007
tytöt 2008
tytöt 2009-10

Sarjoissa pyritään toteuttamaan Taso 1 ja Taso 2 lohkot mikäli
joukkueita ilmoittautuu vähintään 3 / tasolohko, muuten pelit yhdessä
lohkossa.

Pelioikeudet:
 Pelaaja voi pelata omassa ikäluokassaan, sekä vanhemmissa ikäluokissa.
 Pelaaja voi pelata samassa ikäluokassa seuran kaikissa joukkueissa,
mutta yhdessä tapahtumassa hän saa edustaa vain yhtä joukkuetta.
 Yksittäinen tyttöpelaaja voi pelata vuotta nuorempien poikien sarjassa.
 Pelaaja saa pelata sekä piirisarjassa että korttelisarjassa, tällöin hänellä
on oltava Lasten Pelipassi (D-12 nuorten pelipassi vuonna 2017).
 Joukkueessa saa olla kaksi (2) yli-ikäistä, vain yksi kerrallaan kentällä.
o Valmentajan vastuu / pelisilmä.
o Joukkueiden kesken voidaan sopia tapauskohtaisesti muutakin.
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Sarjajärjestelmät:
 Jokaisessa sarjassa järjestetään 3 - 4 tapahtumaa/joukkue
 Tapahtumat pelataan turnaus muotoisena, turnauksessa 2-3
peliä/joukkue
 Tapahtumat järjestetään viikonloppuisin
 Tapahtumat pelataan aikavälillä 3.12.2017 – 18.3.2018
o Muutokset ovat mahdollisia, mutta valitettavia.
Ilmoittautuminen:
 Ilmoittautumisen sarjaan voi tehdä KJP:n internetsivuilla (www.
kouvolanjalkapallo.fi) etusivulta > Futsalin Intersport-liiga.
 Ilmoittautumisaika kestää 5.11.2017 asti. Muita kuin nettilomakkeella
tehtäviä ilmoittautumisia ei vastaanoteta.
 Mikäli, joku sarja ei pienen ilmoittautumismäärän vuoksi ole
toteutettavissa voidaan siihen ilmoittautuneet joukkueet yhdistää
muihin sarjoihin joukkueiden suostumuksella.
 Jos tyttöjen sarjoihin ei tule tarpeeksi osallistujia voi tyttöjoukkue
osallistua vuotta nuorempien poikien sarjaan.
Talous:
 Osallistumismaksu 140 euroa/joukkue, joka laskutetaan joukkueilta.
 Maksu sisältää erotuomaripalkkiot sekä salimaksut.
Peliaika:
 Kaikissa sarjoissa 2x15 min juoksevaa peliaikaa. (joukkuemäärän
varmistuessa peliaikaa voidaan pidentää esim. 2x20 min)
Aikalisä:
 Aikalisää ei ole käytettävissä
Pelaajamäärä:
 Kaikissa sarjoissa 5v5 (1+4) pelaajaa.
 Ottelun suositus pelaajamäärä on kymmenen (10)
Pallo:
 Aina tulee käyttää futsal – palloa, koko 3-4
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Pelikenttä:





Liikuntasali tms. / Pelipaikat pääasiassa Korian monitoimitalo.
Futsal rajat
Toinen rangaistuspotkupiste: 8 m
Rangaistuspotkupiste: 5 m

Maalit:
 3x2 m ns. käsipallomaali
Kumuloituvat rikkomukset = rikkomukset joista seuraa suora vapaapotku:
 Neljännestä virheestä, peliaika 2x15 min tai viidennestä virheestä
peliaika 2x20 min, eteenpäin vastajoukkue saa vapaapotkun, joka
potkaistaan toisesta rangaistuspotkupisteestä tai rikkomuspaikasta
Maalivahdin pelaaminen:
 Maalivahdille voi pelata ja hän voi pelata, kuten jalkapallossa.
 Maalivahdin on kuitenkin luovuttava pallosta n neljän (4) sekunnin
kuluessa.
 Pallon ollessa pelissä maalivahti ei voi potkaista palloa suoraan käsistä
yli keskirajan
Maaliheitto:
 Puolustavan joukkueen maalivahti heittää pallon mistä tahansa
rangaistusalueelta.
 Puolustavan joukkueen maalivahdin tulee vapauttaa pallo käsillään n.
neljän (4) sekunnin kuluessa siitä kun hänellä on mahdollisuus siihen.
 pallo on pelissä kun se on heitetty suoraan rangaistusalueen
ulkopuolelle.
Jokeripelaajan käyttö:
Mikäli joukkue on viiden maalin tappiolla, voi se ottaa yhden
lisäpelaajan kentälle, eron kaventuessa kahteen maaliin lisäpelaajan
tulee poistua kentältä.
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Vetäytyminen:
 Sarjoissa käytössä on myös puolustavan joukkueen vetäytyminen.
o Kun pallo on ylittänyt päätyrajan hyökkääjäpelaajasta ja
tilanteesta on tuomittu maaliheitto, puolustavan joukkueen on
välittömästi vetäydyttävä puolirajan taakse omalle
kenttäpuoliskolle (prässilinja).
o Maaliheitto suoritetaan normaalisti mistä tahansa
rangaistusalueelta heittämällä.
o Prässi on vapaa kun maaliheitto on suoritettu.
o Maaliheiton saa suorittaa myös ennen kuin kaikki puolustavan
joukkueen pelaajat ovat ylittäneet puolirajan
o Vetäytyminen on pakollista vain maaliheittotilanteissa, esim.
torjunnan jälkeisessä maalivahdin avauksessa sitä ei ole pakko
tehdä.
o HUOM VALMENTAJIEN VASTUU OHJEISTAA VETÄYTYMINEN !!
Pelaajavaihdot:
 Vaihdot on suoritettava aina vaihtoalueelta
 Vaihtopenkkien välittömässä läheisyydessä (tekninen alue) ei saa olla
muita kuin joukkueeseen kuuluvia ja esimerkiksi vanhemmat ja muut
katsojat ohjataan seuraamaan ottelua toiselle puolelle kenttää.
Paitsio:
 Futsalissa ei ole paitsiota
Kielletty ja epäurheilijamainen käytös:
 Keltaista ja punaista korttia ei käytetä. Rikkonut pelaaja ohjataan
(tuomari) kentältä vaihtopenkille.
Pelaajien varusteet:
 Lyhyet pelihousut tai hallihousut.
 Jokaisella pelaajalla tulee olla säärisuojat jotka ovat sukkien peittämät.
 Kengät – kankaiset tai pehmeänahkaiset kumipohjaiset sisäpeli-,
voimistelu- tai muut vastaavat kengät on sallittu.
 Voidaan käyttää harjoitusliivejä
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Pelinohjaajat:
 Pelinnohjaajina käytetään futsal-pelinohjaajan koulutuksen käyneitä
henkilöitä, kannustetaan nuoria erotuomarien toimintaa positiivisella
palautteella.
 Pelinohjaaja toimii pääasiassa yksin pelissä
 KJP järjestää futsal pelinohjaaja-koulutuksen yhdessä Kouvolan
erotuomarikerhon kanssa.
Pelipassit ja vakuutukset:
 Jokaisella pelaajalla tulee olla pelikausille 2017 ja 2018 voimassa oleva
Palloliiton Kortteli- tai Pelipassi sekä vakuutusturva
Muita sääntöjä:
 Korttelifutsalissa ohjataan oikeisiin suorituksiin eli mahdollisesti
virheellisen suorituksen tehneelle selvitetään oikean suorituksen
edellytykset (esim. suorittaa rajasyötön) ja annetaan hänen uusia
suorituksensa vähintään kerran. Samoin toimitaan esim. maaliheittojen
ja vetäytymisen kanssa eli ohjataan pelaajat toimimaan säännön
mukaan ja annetaan korjata virheellinen suoritus.
 Ottelutapahtumiin määritellään vastuujoukkue jonka tehtävänä on
laittaa pelikentän (maalit yms.) kuntoon ja ottelutapahtumien
vastuujoukkue varautuu purkamaan pelikentän tapahtuman päätyttyä,
jos vahtimestari palveluja ei ole käytettävissä.
 Kuitenkin jos jokin joukkue pitää tapahtumassa kahviota, hoitaa ko.
joukkue pelikentän kasauksen ja purun.
 Pelikellon käyttöä tapahtumissa myös suositellaan, mahdollisuuksien
mukaan.
Lisätiedot:
Jari Kujala
Koordinaattori
Kouvolan jalkapallo
050-3070707
jari.kujala@kouvolanjalkapallo.fi
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