OLS VIIKKOPELIT
2019
KESÄKUU – SYYSKUU
Oulun Heinäpään urheilukeskus
Nurmet 1,3,5 + Tekonurmi + Arina Areena

PELIMUOTO JA PELIAIKA IKÄLUOKISSA:
2008/2009 synt. - 8v8 (peliaika 2 x 25 min)
2010 synt. - 5v5 (peliaika 2 x 15 min)
2011 synt. - 5v5 (peliaika 2 x 15 min)
2012 synt. - 5v5 (peliaika 2 x 15 min)
2013 synt. - 5v5 (peliaika 1 x 25 min / 2 x 12 min + puoliaika)
2014 synt. - 5v5 (peliaika 1 x 20 min / 2 x 8 min + puoliaika)
2015 synt. - 5v5 (peliaika 1 x 20 min / 2 x 8 min + puoliaika)

Pelejä joukkueille tulee 2 / tapahtuma (2010 - 2015 synt.)

VIIKKOPELI-INFO
Turnauksessa ei lasketa pisteitä.
Tyttöjoukkueille ei ole omia sarjoja.
Tyttöjoukkueet voivat halutessaan osallistua vuotta nuorempien sarjaan.
08-09 ikäluokan peleissä (8 v 8) on tuomari.
Nuorempien ikäluokkien otteluissa pelinohjaajina / tuomareina toimivat
pääosin OLS:n joukkueiden valmentajat ja ohjaajat. Vierailevan seuran
ohjaaja saa halutessaan osallistua pelinohjaukseen.
Vierailevien joukkueiden pelatessa vastakkain järjestetään peleihin
tuomari.
Ikäluokissa 10, 11 ja 12 pyritään jakamaan joukkueet sarjojen
sisällä tasoihin. Näin saadaan mahdollisimman tasaisia pelejä kaikille.
Pelien alkamisajoista pyritään pitämään kiinni. Loppuhuudot hoidetaan
ripeästi ja kentille järjestäydytään ajoissa, jotta pelit saadaan alkamaan
ajoissa.
Mikäli ottelun alkamisaika jostain syystä viivästyy, lopetetaan peli AINA
aikataulun mukaisesti.
Joukkueen pelaajien / valmentajien / vanhempien käyttäytyessä
epäurheilijamaisesti vastustajaa / pelinohjaajaa kohtaan, poistetaan
joukkue viikkopelitapahtumista välittömästi eikä joukkueella ole
mahdollisuutta enää osallistua jäljellä oleviin tapahtumiin.

SÄÄNNÖT VIIKKOPELEISSÄ:
- Maalivahdin käsistäpotku kielletty.
- Maaliheitto sallittu 2011-synt. ja nuoremmat ikäluokat.
2010 synt. ja vanhemmissa ikäluokissa käytössä maalipotku.
- Sivurajasyöttö tai kuljetus peliin käytössä heiton sijasta 2011 –synt. ja
nuoremmat ikäluokat. Sivurajasyöttö pelataan aina lyhyellä syötöllä.
Sivurajasyötössä tai kuljetuksessa pallo on viivan päällä eikä siitä voi
tehdä suoraan maalia.
2010 synt. ja vanhemmissa ikäluokissa käytössä normaali sivurajaheitto.
- Maalipotkussa / maaliheitossa vastustajan joukkue ryhmittäytyy puoleen
kenttään ja peli avataan lyhyellä avauksella.
- Vastustajien on oltava sivurajasyötössä, vapaapotkuissa, kulmapotkuissa
ja rangaistuspotkuissa vähintään 5,5 metrin etäisyydellä pallosta.
- Maalin tekeminen suoraan aloituspotkusta johtaa maalin
hylkäämiseen ja maaliheittoon tai -potkuun vastustajalle.
- Vaihdot ovat edestakaiset ja lentävät. Vaihto suoritetaan sopivassa
tilanteessa kun peli on poikki. Pelinohjaaja ei katkaise peliä vaihdon
suorittamista varten.
- Pelinohjaaja käyttää vain vihreää erotuomarikorttia. Tilanteen niin
vaatiessa pelaajaa voidaan huomauttaa tai hänet voidaan jopa poistaa
kentältä, mutta joukkue saa jatkaa täysilukuisena.
- Joukkue saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan, kun vastustaja johtaa
vähintään viidellä (5) maalilla. Etu menetetään eron vähentyessä kahteen
(2) maaliin.
- 08-09 ikäluokan (8v8) peleissä on käytössä paitsioalue.
Rangaistusalueen tasalta alkavan ja päätyrajan välinen alue on
paitsioaluetta, jossa paitsiosääntö on voimassa.

