
 

Turnausinfo  
Komeetat 2009 (P11) kevätturnaus 18-19.4.2020 
Comet`s Park, Nääpikäntie 6-8, Jyväskylä 

Yleistä 
Turnauksessa pelataan 8 vs 8 pelejä kahdessa tasossa: Kilpasarja ja 
Haastajasarja. Molemmat sarjat pelataan kaksipäiväisenä turnauksena. Peliaika on 
2 x 20 min. Jokainen joukkue pelaa turnauksessa 5-6 peliä (riippuu lopullisesta 
otteluohjelmasta ja sijoituksista). 

Pistelasku 
Voitetusta ottelusta joukkue saa 3 pistettä, tasapelistä 1 pisteen ja tappiosta 0 
pistettä. Joukkueiden päätyessä tasapisteisiin alkulohkossa määräytyy sijoitus 
seuraavassa järjestyksessä: 1. keskinäinen ottelu (jos kaksi joukkuetta 
tasapisteissä), 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. päästetyt maalit, 5. arpa 

Pelaajaluettelot ja pelioikeudet 
Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva Suomen Palloliiton lisenssi sekä 
vakuutus, joka kattaa kilpaurheilussa sattuneet vahingot. 

Sama pelaaja voi pelata vain yhdessä joukkueessa/sarjassa turnausviikonlopun 
aikana. Loukkaantumis- ja sairastumistapauksissa turnausjärjestäjä voi erillisellä 
päätöksellä antaa luvan pelata toisessa joukkueessa (Luvan voi myöntää 
turnauspäälliköt Jussi Joukainen tai Matti Seppä). 

Yli-ikäisyyssäännöt. Pelaajaluetteloon tulee merkitä yli-ikäisten pelaajien kohdalle Y-
kirjain. Yli-ikäisiä pelaajia saa joukkueessa olla korkeintaan 2 pelaajaa (pelaaja ei 
saa kuitenkaan olla vanhempi kuin vuonna 2008 syntynyt). 

Muuta 

Turnauksessa noudatetaan SPL:n Kaikki Pelaa -sääntöjä eli käytössä on mm. 
paitsioaluesääntö ja lisäpelaajasääntö (5 maalin johtoasemassa). Vaihdot 
suoritetaan ns. lentävillä vaihdoilla pelikatkojen yhteydessä. Vaihtojen lukumäärä on 
vapaa. Mikäli joukkueilla on samanväriset pelipaidat, on vierasjoukkueeksi 
ohjelmassa merkitty joukkue velvollinen järjestämään käyttöönsä vastustajista 
selvästi erottuvat pelipaidat (liivit tms.). Maalivahdin pelipaidan tulee selvästi erottua 
muista pelipaidoista. Joukkueen on oltava otteluvalmiina kentän luona vähintään 
viisi (5) minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä alkamisajankohtaa. 



Muilta osin noudatetaan SPL:n jalkapallosääntöjä. 

Palkinnot  

Molemmissa sarjoissa turnauksen voittaja palkitaan pokaalilla ja kaikki osallistuneet 
pelaajat mitaleilla (max. 12kpl/joukkue). Palkintojen jako suoritetaan kunkin 
joukkueen viimeisen ottelun jälkeen tulospalvelupisteen edessä kentän 
keskialueella. Jokaisessa ottelussa annetaan vihreät kortit kummankin joukkueen 
Fair Play-pelaajalle. 

Paikka 
Turnaus järjestetään Jyväskylän Komeetat -seuran Comet`s Park keinonurmi-
kentällä,. Osoite: Nääpikäntie 6-8, Jyväskylä. 

Pukeutumis- ja pesutilat 
Comet`s Parkin huoltorakennuksen pukuhuoneet ja pesutilat ovat kaikkien pelaajien 
käytössä. Arvotavaroita ei kannata huoltorakennukseen jättää vartioimatta. 

Ruokailu 
Ruokailu järjestetään Comet`s Parkin viereisen päiväkodin tiloissa. Ruokailun hinta 
on 8 euroa / ateria. Ruokailusta laitamme sähköpostitse lisätietoa sitä 
ilmoittautumisen yhteydessä pyytäneille. 

Kioski 
Turnauksessa kahvia ja pientä suolaista sekä makeita leivonnaisia myy 
turnauskioski kentän laidalla. Kioskissa käy maksuvälineenä käteisen lisäksi myös 
myös kortti. 

Ensiapu 
Turnausjärjestäjän puolesta paikan päällä on ensipuhenkilö, joka auttaa tarvittaessa 
loukkaantuneita pelaajia, mutta joukkueita pyydetään huolehtimaan ensisijassa 
pelaajiensa ensiavusta itse. 

Fair Play 
Epäurheilijamainen, loukkaava tai rasistinen käytös on turnauksessa kielletty. Näitä 
sääntöjä rikkova pelaaja, taustahenkilö tai kannustusjoukkojen jäsen saatetaan 
pyytää poistumaan turnausalueelta. 

Vastalauseet 
Turnaukseen liittyvät erimielisyydet ja vastalauseet ratkaisee SPL Keski-Suomen 
piirin erotuomarivastaava. Ilmoitus vastalauseesta on tehtävä turnauspäällikölle 
välittömästi ottelun päätyttyä. Päätöksestä ei voi valittaa. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa turnauspäälliköt  Jussi Joukainen 050 3587981 
       Matti Seppä 0405949645 
        
Sähköposti: komeetat09@gmail.com 



Tervetuloa Jyväskylään Komeettojen kotiareenalle! 

Comet’s Park sijainti ja ajo-ohje 
Nääpikäntie 6-8, Jyväskylä 
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Paikalla on melko hyvin pysäköintitilaa henkilöautoille ja muutamalle bussille. Ilmoitattehan 
bussin pysäköintitarpeesta etukäteen, niin osaamme varata riittävän tilan. 

Varapysäköintipaikkana Keltinmäen koulun ja Kultalakin päiväkodin piha, josta n. 300 m 
kävely kevyen liikenteen väylää pitkin kentälle.  



Kenttäalueen kartta 
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