PELIN OHJAAJA JA EROTUOMARI…
OHJAA reiluun peliin reagoimalla reilun pelin ja sääntöjenvastaiseen käyttäytymiseen.
OPASTA oikeisiin suorituksiin antamalla mahdollisuus uuteen yritykseen.
KANNUSTA yrittämään ja rohkaise pelaajia myös epäonnistumisen hetkellä.
KASVATA esimerkilläsi olemalla turvallinen ja luotettava Pelin Ohjaaja.

MITEN TOIMIT PELIN OHJAAJANA?
MAALIN HYVÄKSYMINEN Kun Pelin Ohjaajan mielestä on tehty sääntöjen mukaan
hyväksyttävä maali, hän viheltää pilliin ja näyttää kädellään keskipisteeseen.
RAJASYÖTTÖ / -HEITTO Pallon ylittäessä sivurajan Pelin Ohjaaja osoittaa käsivarrellaan
heittosuuntaan päin. Heitto-oikeus on sillä joukkueella, josta pallo ei mennyt yli sivurajan.
MAALIPOTKU/MAALIHEITTO Pallon ylittäessä päätyrajan hyökkäävän joukkueen pelaajasta
vasta-joukkue jatkaa peliä maalipotkulla/maaliheitolla. Pallo on pelissä, kun se on tullut
rangaistusalueen ulkopuolelle.
RANGAISTUSPOTKU Puolustavan joukkueen pelaajan rikkoessa omalla rangaistusalueellaan
peliä jatketaan vastajoukkueen rangaistuspotkulla.
VAPAAPOTKU Pelaajan rikkoessa vastapelaajaa Pelin Ohjaaja tai Erotuomari viheltää pelin
poikki, jonka jälkeen vastajoukkue jatkaa peliä vapaapotkulla.
KULMAPOTKU Pallon mennessä yli päätyrajan puolustavan joukkueen pelaajasta
vastajoukkue jatkaa peliä kulmapotkulla.

SÄÄNNÖT OLS KAUPUNKISARJAN
PELITAPAHTUMISSA:
Peliryhmitys + peliaika ikäluokittain:
U10 - 8v8 (peliaika 2 x 15/20 min)
U9 - 5v5 (peliaika 2 x 15 min)
U8 - 5v5 (peliaika 2 x 15 min)
U7 - 5v5 (peliaika 2 x 15 min)
U6 - 5v5 (peliaika 1 x 25 min)
U5 - 5v5 (peliaika 1 x 20 min)
U4 - 5v5 (peliaika 1 x 20 min)
5v5 ja 8v8 lukema tarkoittaa pelaajia yhteensä maalivahti mukaan laskettuna.
Eli ryhmitys kentällä on 6 + mv ja 4 + mv.

1.

Maalivahdin käsistäpotku on kielletty.

2.

Maaliheitto on sallittu 8v. täyttävät ja nuoremmat ikäluokat

3.

Sivurajasyöttö käytössä 8v. täyttävillä sekä tätä nuoremmilla ikäluokilla.
Sivurajasyöttö pelataan aina lyhyellä syötöllä. Sivurajasyötössä pallo on viivan
päällä eikä siitä voi tehdä suoraan maalia. Vastustajan joukkueen pelaajien on
oltava vähintään 5 m päässä suorituspaikasta.

4.

Maalipotkussa / maaliheitossa vastustajan joukkue ryhmittäytyy puoleen kenttään
ja peli avataan lyhyellä avauksella.

5.

Vaihdot ovat edestakaiset ja lentävät. Vaihto suoritetaan sopivassa tilanteessa kun
peli on poikki. Pelinohjaaja ei katkaise peliä vaihdon suorittamista varten.

6.

Pelinohjaaja käyttää vain vihreää erotuomarikorttia. Tilanteen niin vaatiessa
pelaajaa voidaan huomauttaa tai hänet voidaan jopa poistaa kentältä, mutta
joukkue saa jatkaa täysilukuisena.

7.

Joukkue saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan, kun vastustaja johtaa vähintään
viidellä (5) maalilla. Etu menetetään eron vähentyessä kahteen (2) maaliin.

8.

10v. täyttävän ikäluokan (8v8) peleissä on käytössä paitsioalue. Rangaistusalueen
tasalta alkavan ja päätyrajan välinen alue on paitsioaluetta, jossa paitsiosääntö on
voimassa.

