PALLOLIITON ITÄISEN ALUEEN OHJEITA 11 V JA SITÄ NUOREMPIEN TURNAUSMUOTOISIIN OTTELUTAPAHTUMIIN
LOHKOISSA A JA B SEKÄ KAIKKIIN KESKI-SUOMEN NS. PELI-ILTASARJOIHIN (C-LOHKOT)
Otteluohjelmat
Otteluohjelmat sarjoittain löytyvät Palloliiton verkkosivujen tulospalvelusta täältä >> https://www.palloliitto.fi/ottelutja-sarjat/tulospalveluarkisto/ita/2020-jalkapallo-ita
Joukkuetaustat löytävät oman joukkueensa ottelut myös TASO-järjestelmästä joukkueensa Ottelut-tiedoista.
Pääosa turnaustapahtumista pelataan neljän joukkueen tapahtumina, (osassa 3 ja joissain 6–7 joukkuetta) ja kaikissa
turnauksissa jokaiselle joukkueelle tulee kaksi (2) ottelua.
Tapahtuman vastuu-/järjestäjäjoukkueet
Jokaisessa sarjassa on kullakin joukkueella vuorollaan yhden tai useamman turnaustapahtuman vastuu- eli
järjestäjävuoro. Omat vastuuvuoronsa joukkue näkee joukkueen tiedoissa ”Ottelut”-sivun alareunassa olevasta
”Pöytäkirjaottelut”-taulukosta.
Turnaustapahtumaan osallistuvat muut joukkueet löytävät turnausjärjestäjän tulospalvelusta ao. tapahtuman
päivämäärän yläpuolelta >> https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/tulospalveluarkisto/ita/2020-jalkapallo-ita.
Lähetetyissä otteluohjelmassa olleet kenttä- ja alkamisaikatiedot ovat alustavia ja vastuujoukkueen (tai sen seuran)
velvollisuutena on tehdä ko. tapahtumalle sitova kenttävaraus jollekin paikkakuntansa kentistä. Tämä sääntö ei koske
Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien kenttiä, joille varaukset on tehty kilpailunjärjestäjän toimesta.
Vastuujoukkue huolehtii siitä, että ottelutapahtumat sujuvat moitteettomasti ja aikataulujen mukaisesti ja on myös
velvollinen huolehtimaan niistä kotijoukkueen velvoitteista, joihin tänä valitettavana koronaepidemian aikana on
annettu ohjeita täällä >> https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/jalkapallon-kilpailutoiminnan-koronainfo
Vastaavasti vastuujoukkueen seuralla on aina oikeus halutessaan järjestää vastuullaan olevissa turnaustapahtumissa
kioski- tai muuta myyntitoimintaa.
Ottelumuutokset – tehtävä kauden 2020 osalta viimeistään 17.6.
Mikäli otteluohjelmassa todetaan muutostarpeita (päällekkäisyys, kenttäongelma tms.), on otteluiden siirtämisestä
ensin neuvoteltava kaikkien muiden ko. tapahtumaan osallistuvien joukkueiden kanssa ja sovittava uudesta
ajankohdasta. Tämän jälkeen ottelun vastuujärjestäjä ottaa yhteyttä kenttää hallinnoivaan tahoon (kunta/kaupunki) ja
peruuttaa alkuperäisen kenttävarauksen sekä tekee alustavan varauksen uudelle sovitulle ajankohdalle.
Sen jälkeen vastuujärjestäjä lähettää tapahtuman siirtopyynnön alueen kilpailutoiminnolle täältä löytyvällä
lomakkeella >> https://www.palloliitto.fi/ottelusiirtolomake-alueelliset-sarjat
Hyväksyttyään tapahtuman siirron, kilpailutoiminto päivittää uudet tiedot TASO-järjestelmään ja tulospalveluun.
Erillistä tiedotetta siirron hyväksymisestä ei toimiteta. Ottelutapahtumien siirroista ei peritä tällä ”koronakaudella”
ottelusiirtomaksua.
Mikäli seuran joukkue osallistuu kahteen tai useampaan sarjaan samalla kokoonpanolla (eri sarjoissa on aina eri
joukkue) ja otteluissa on siksi päällekkäisyyttä ja pelaajamäärä ei näyttäisi riittävän, on seuran ensisijaisesti pyrittävä
löytämään lisäpelaajia esim. nuoremmasta ikäluokasta. Jos tämä ei ole mahdollista, toimitaan edellä olevan
ottelusiirto-ohjeen mukaisesti.
Ottelupöytäkirja ja tulokset
Kaikissa otteluista laaditaan erikseen TASO-järjestelmän ottelupöytäkirja, jonka ohjeet löytyvät kunkin joukkueeseen
kiinnitetyn taustahenkilön omalta TASO-järjestelmän tililtä kohdasta ”Ohjeita”.
Molempien ottelevien joukkueiden tulee vahvistaa oma kokoonpanonsa ennen ottelun alkua.
JLM- ja peli-iltasarjoissa ei käytetä tulospalvelun live-mahdollisuutta.
Ottelun jälkeen kunkin ottelun kotijoukkueeksi merkitty joukkue on velvollinen kirjaamaan ottelutuloksen TASOjärjestelmään. Maalintekijöiden kirjaaminen ei ole välttämätöntä, mutta suotavaa.
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Joukkueen toimihenkilöt
Kaikki niiden joukkueen taustahenkilöiden, jotka aikovat osallistua joukkueen otteluihin joukkueen teknisellä alueella
(vaihtopenkillä) on oltava kirjattuina joukkueen taustoissa. Jotta henkilön liittäminen taustoihin olisi TASOjärjestelmässä mahdollista, on henkilöllä ensin oltava aktiivinen joukkuetoimijan roolia Pelipaikassa.
Ohje taustojen ja heidän TASO-oikeuksiensa päivittämisestä löytyy esim. alla olevasta linkistä >>
https://tuki.palloliitto.fi/helpdesk/attachments/35052769277
Yhteystiedot
Joukkueiden taustahenkilöiden yhteystiedot löytyvät TASO-järjestelmän otteluohjelmasta kutakin ottelua ja
vastustajajoukkueen nimeä klikkaamalla. Yhteystietoja pidetään yllä henkilön omissa tiedoissa Pelipaikassa, josta ne
päivittyvät automaattisesti TASO-järjestelmään vuorokauden kuluessa. Kukin joukkue vastaa siitä, että omien
joukkuetaustojen yhteystiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla.
Pelinohjaajat/erotuomarit
Vastuujärjestäjä on velvollinen järjestämään kaikkiin ao. tapahtuman otteluihin erotuomarin tai riittävän
sääntötuntemuksen omaavan pelinohjaajan. Järjestäjän tulee säilyttää kussakin ottelussa tuomioita jakaneen henkilön
yhteystiedot vähintään 14 vrk tapahtuman jälkeen, jotta alueen kilpailutoiminto saa tarvittaessa (esim.
kurinpitotapaukset) häneen yhteyden. Vastuujärjestäjän seura maksaa näissä otteluissa suoraan myös
tuomareille/pelinohjaajille mahdollisesti maksettavat palkkiot ja korvaukset.
Mahdolliset luopumiset tai poisjäännit
Jos joku turnausmuotoisena pelattavan sarjan joukkueista luopuu sarjasta tai jää pois yksittäisestä turnauksesta, on
jäljelle jääneiden joukkueiden kuitenkin pyrittävä pelaamaan tapahtuman jäljelle jääneet keskinäiset ottelunsa. Jos
luopuminen/poisjäänti aiheuttaa laajemmin toimenpiteitä, on alueen kilpailutoiminto yhteydessä joukkueisiin.
Kaksoisedustukset ja yli-ikäisyydet
Sekä yli-ikäisyysilmoitukset että yli-ikäisyys- ja kaksoisedustushakemukset hoidetaan joukkuekäyttäjän tunnuksilla
TASO-järjestelmän kautta. Joukkueen omissa perustiedoissa pitää olla joukkueen ikäluokka kirjattuna. Tarkemmat
Itäisen alueen YI- ja KE-määräykset löytyvät täältä >> https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/saannot-jamaaraykset/kilpailutoiminta/yli-ikaisyys-ja-kaksoisedustusluvat-2020
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