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Jalkapallon Maire-liiga 2017
Kortteliliigan (Maireliiga) ajatuksena on järjestää jalkapallon
harrastusmahdollisuus lähikentille eri puolille Kymenlaaksoa. Toiminnassa
korostetaan Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa – ideologiaa, jossa kaikille
mukana oleville taataan yhtäläinen mahdollisuus osallistua.
Ikärajat / sarjat:
Ikäluokat:
TYTÖT
Tytöt 06 harraste
Tytöt 07
Tytöt 08-09
POJAT
Pojat 06 harraste
Pojat 07
Pojat 08
Pojat 09
Tytöt ja pojat 2010-11

Pelitapa

Peliaika

Pelaajamäärä

5v5
5v5
5v5

2x20 min.
2x20 min.
2x20 min.

max. 9
max. 9
max. 9

5v5
5v5
5v5
5v5
5v5

2x20 min.
2x20 min.
2x20 min.
2x20 min.
2x20 min.

max. 9
max. 9
max. 9
max. 9
max. 9

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.
Sarjajärjestelmät:
 Jokaisessa sarjassa järjestetään kevät- ja syys kierroksella 4 - 5
tapahtumaa/joukkue
 Tapahtumat pelataan turnausmuotoisena, turnauksessa 2
peliä/joukkue
 Sarjoissa pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan kaksi tasolohkoa
 Tapahtumat pelataan aikavälillä: kevätkierros 15.5.2017 - 30.6.2017,
syyskierros 26.7.2017 - 13.9.2017
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Osallistumismaksu 80 euroa/joukkue, joka laskutetaan joukkueilta.
Maksu ei sisällä erotuomaripalkkioita eikä kenttävuokria.
Syksyllä järjestetään lopputurnaus Kouvolassa Sarkolan kentällä kaikille
halukkaille joukkueille.

Ilmoittautuminen:
 Ilmoittautumisen sarjaan voi tehdä KJP:n internetsivuilla:
www. kouvolanjalkapallo.fi etusivulta > Maire - liiga.
 Ilmoittautumisaika kestää 31.03.2017 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.
Peliaika:
 2x20 min.
Pelaajamäärä:
 Kaikissa sarjoissa 5v5 (1+4) pelaajaa ja suositeltu maksimimäärä/joukkue
9 pelaajaa.
Pallo:
 Ikäluokan mukainen suositeltu pallokoko
Pelikenttä:
 Nurmi tai tekonurmi.
 Kentän koko: 5 vs 5 suosituskoko 30 m x 40 m,
 Rangaistuspotkupiste: 7 m
Maalit:
 5m x 2 m juniorimaali, pienemmissä junioreissa sallittu myös 2 x 3 m
Pelaajavaihdot:
 Vaihdot ovat ”lentävät”, kuitenkin niin, että kentältä on poistuttava
ennen kuin sisääntuleva pelaaja astuu kentälle. Pyritään tekemään
vaihdot katkojen aikana
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 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:


5 vs 5 sarjassa ei paitsiosääntöä

Vetäytyminen:
 5 vs 5 sarjoissa voimassa puolustavan joukkueen
vetäytymissääntö maalipotkuissa.
Kielletty ja epäurheilijamainen käytös:
 Keltaista ja punaista korttia ei näytetä. Tuomareilla/pelinohjaajilla
käytössään vihreä kortti. Jokainen joukkue tilaa vihreitä kortteja piiristä
ja luovuttaa ne pelinohjaajalle ennen ottelua.
Pelaajien varusteet:
 Lyhyet tai pitkät pelihousut, pitkien housujen värin on oltava yhtäläinen
pelihousujen päävärin kanssa.
 Jokaisella pelaajalla tulee olla säärisuojat, jotka ovat sukkien peittämät.
 Kengät oltava kentälle sopivat jalkapallokengät.
 Pelipaidat oltava yhtäläiset joukkueen kesken. Voidaan käyttää
harjoitusliivejä, kunhan yhtäläiset värit.
Erotuomarit/pelinohjaajat:
 Erotuomari kortti ei ole pakollinen, kunhan toimitsija on käynyt
pelinohjaajakoulutuksen.
 Erotuomarit järjestää kotijoukkue peleihin.
 Tulokset ilmoittaa järjestävä kotijoukkue kaikkien kyseisen päivän
otteluiden osalta tulospalvelujärjestelmään
Pelipassit ja vakuutukset:
 Jokaisella pelaajalla tulee olla pelikaudelle 2017 voimassa oleva
Palloliiton Kortteli- tai Pelipassi sekä vakuutusturva
Muita sääntöjä:
 Kortteli Maire - liigassa ohjataan oikeisiin suorituksiin eli mahdollisesti
virheellisen suorituksen tehneelle selvitetään oikean suorituksen
edellytykset ja annetaan hänen uusia suorituksensa vähintään kerran.
Samoin toimitaan esim. sivurajaheittojen ja maalipotkujen kanssa eli
ohjataan pelaajat toimimaan säännön mukaan ja annetaan korjata
virheellinen suoritus.
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